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18 oktober 2018

Schade wijk Middenveld

Geachte heer/mevrouw,

In onze brief van 12 oktober hebben wij u verteld dat we een bewonersbijeenkomst voor de wijk
Middenveld organiseren. Hierover informeren wij u in deze brief. Daarnaast kondigen we in deze brief
een volgende inloopbijeenkomst aan.
Bewonersbijeenkomst maandag 29 oktober
Op maandag 29 oktober bent u van harte welkom in Café-Restaurant De Pompstee aan De Brink 25 in
Roden. Deze avond staat in het teken van het onderzoek naar de schade. We hebben samen met een
delegatie van de bewoners bestaande uit mevrouw P. van Dijl, de heer J. van Dam, de heer H.G
Ridder, de heer J. de Jonge en de heer H. Koolman (wijkbelangenvereniging) overleg gevoerd over
de inhoud van deze avond. Zij hebben vragen geInventariseerd die leven in de buurt. De heer Dr. Ing.
D. Netzel van CRUX Engineering BV gaat op deze vragen in.
Programma
19.00 uur inloop
19.30 uur opening door de burgemeester K. Smid
19.35 uur toelichting de heer K. Borger, artium Experts + presentatie van Dr. Ing. D Netzel van CRUX
Engineering BV
20.30 uur koffiepauze
20.45 eventueel gelegenheid tot het stellen van overige vragen
21.30 afsluiting
Inloopbijeenkomst dinsdag 27 november
Wellicht heeft u ook nog andere vragen. Daarvoor organiseren we een inloopbijeenkomst op dinsdag
27 november tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Hiervoor bent u van harte welkom in het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1 te Roden. Tijdens deze avond zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.

Bijlagen: -

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Yvonne Arnst (06-51393015) onze
externe procesbegeleider.
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