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Beste bewoner(s) van de Zeeheldenbuurt,
De coronacrisis raakt ons op dit moment allemaal. Dit zorgt voor spannende en onzekere tijden. We
hopen in de eerste plaats dat u gezond bent én blijft. De genomen maatregelen zorgen er ook voor dat
we bepaalde zaken anders moeten organiseren dan we gewend zijn. Fysieke (informatie)bijeenkomsten
zijn helaas niet mogelijk, daarom zoeken wij naar andere mogelijkheden. Deze brief is een eerste stap
om u alvast mee te nemen in de aanpak voor het verbeteren en het toekomstbestendig maken van uw
buurt.
Aan de slag in uw buurt
Het riool in uw buurt is aan vervanging toe. Om de oude rioolbuizen te vervangen door nieuwe, moeten
we de straat tijdelijk even openbreken. Omdat we dan toch in een aantal straten aan de slag gaan, willen
we samen met u kijken of we ook andere eventuele verbeteringen en wensen kunnen aanpakken.
Uw mening is belangrijk
U kent uw buurt als geen ander. We vinden het daarom belangrijk om met u in gesprek te gaan over
eventuele verbeteringen en wensen. Zo zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
Denk hierbij aan riolering, groen en wegen. Voor andere onderwerpen heeft u als bewoner een grote
verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn alternatieven voor het gebruik van aardgas, maar ook het
vergroenen van tuinen of de opvang van regenwater op eigen terrein. Allemaal kansen die uw buurt
toekomstbestendig maken en die we in dit project graag samen met u willen bespreken. Welke bijdrage
kunt u leveren en wat heeft u daarvoor nodig?
We hebben al diverse gesprekken gehad met het buurtcomité. Maar wij als gemeente en het buurtcomité
willen graag elke bewoner horen. Uw mening is voor ons daarom van groot belang. Samen met u willen
we tot een plan komen om uw buurt te verbeteren.
Stel uw vragen per mail of telefoon
Er liggen nog geen plannen of ontwerpen op tafel, want deze willen we graag samen met u maken. Een
bijeenkomst of persoonlijk gesprek is op dit moment helaas niet mogelijk. We willen graag een eerste
stap maken met dit project. Daarom geven we u alvast aanvullende informatie in bijgevoegde flyer. Ook
kunt u meer informatie vinden op www.ede.nl/zeeheldenbuurt, bijvoorbeeld over de bovengenoemde
onderwerpen, de planning en het stappenplan.

Deze informatie levert bij u misschien vragen op. Of wellicht heeft u al bepaalde ideeën voor
verbeteringen in uw wijk. We geven u alvast de mogelijkheid om dit aan ons door te geven. Op een later
moment gaan we samen kijken of we, naast het vervangen van de riolering en wegen, nog andere
verbeteringen kunnen aanbrengen in uw wijk.
Heeft u vragen of ideeën? Ga naar www.ede.nl/zeeheldenbuurt en deel ze met ons. Belt u liever? Dat
mag ook! Neem contact op via 14 0318 en vraag naar Erica Spiegelenberg, projectleider Zeeheldenbuurt
of Wiard Ligterink, assistent projectleider.
Tot slot
Deze brief, maar ook de bijgevoegde flyer en de aanvullende informatie op de website zijn slechts een
eerste stap in het project. Op het moment dat het weer mogelijk is organiseren we een bijeenkomst.
Tegen die tijd ontvangt u daarvoor een uitnodiging. Tijdens deze eerstvolgende bijeenkomst willen we
graag persoonlijk kennismaken en met u in gesprek gaan over diverse onderwerpen. Ook zullen we de
ideeën of wensen die u via de mail of telefoon hebt aangedragen bespreken. Uiteraard is er dan ook nog
voldoende ruimte om vragen te stellen en ideeën of wensen aan te dragen.
We wensen u veel sterkte in deze tijden en hopen alvast van u te horen via mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,

Erica Spiegelenberg
Projectleider Zeeheldenbuurt

