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Bekijk de webversie

Inloopavond 15 november
Donderdag 15 november is het voorlopig ontwerp gedeeld met de inwoners van Meedhuizen.
Zo’n 40 mensen kwamen kijken hoe ver we nu zijn met het verwerken van de wensen, ideeën
en eisen in het ontwerp. Er is nog een aantal vragen gesteld en er moeten nog wat details
worden uitgewerkt, voordat we samen het definitief ontwerp doorzenden naar het college.
Was u niet in de gelegenheid om naar de inloopavond op 15 november te komen? Of wil u het
voorlopig ontwerp nog een keer bekijken?
Op 13 december is er nog een kans. Dan zijn de laatste wensen en ideeèn verwerkt.
De versie van het ontwerp dat op 15 november is gepresenteerd, wordt zo snel mogelijk
geplaatst op de site van Dorpsbelangen.

Projectgroep wordt Bouwteam
In de communicatie tot nu toe hebben we steeds gesproken over de leden van de projectgroep.
Dit zijn naast projectleider Rients Turkstra, de landschapsarchitecten Mathijs Dijkstra en Quiryn
Kaasschieter en René Jonker en Stefan Klok van KWS. Daarnaast is ook Dorpsbelangen
vertegenwoordigt in de projectgroep, namelijk in de personen van Frans Hetterscheid en Edlef
Schmölzer. Namens de gemeente zijn Bart Kruit en gebiedsregisseur Klaas Bult lid van de
projectgroep en communicatieadviseur Yvonne Arnst.
Wanneer we, na 13 december en besluitvorming in het college van burgemeester en
wethouders, een stap verder gaan en het definitief ontwerp gaan omzetten naar een
gedetailleerde uitwerking in bestekken (uitvoeringsontwerp) wordt de projectgroep echt een
bouwteam. Dat houdt ook in dat de aannemer leidend wordt.
Zag en hoorde u ons in de communicatie tot nu toe steeds “de projectgroep” noemen, vanaf nu
wordt dat “het bouwteam”. Dezelfde mensen zijn overigens lid van het bouwteam, alleen het
initiatief, de verslaglegging en dergelijke, komen nu bij de aannemer in plaats van bij de
opdrachtgever te liggen.

Laatste inloopavond in deze fase: 13 december
Donderdag 13 december aanstaande is de laatste inloopavond in deze fase van het project.
Noteert u deze datum alvast in de agenda. U krijgt die dag de gelegenheid het definitief ontwerp
te bekijken, voordat we dat aanbieden aan het college van de gemeente Delfzijl.
De uitnodiging voor deze inloopavond komt, zoals gebruikelijk, ook weer op papier bij u in de
brievenbus. Met dank aan Dorpsbelangen, die steeds de verspreiding hiervan voor hun
rekening nemen.

Planning
De planning van de verschillende bijeenkomsten staat hieronder.
We blijven u informeren!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yvonne@yvonnearnst.nl toe aan uw adresboek.

