UITNODIGING

Informatieavond: Herinrichting
Zeeheldenpark en keuze fietsroute
22 juni 2017

Datum:

Donderdag

Tijd:

19.30-20.30 uur (vaste starttijd)

Locatie:

Speeltuin ons Eiland / Kortenaerstraat 61

Beste bewoners van de Zeeheldenbuurt,
Tijdens de laatste bewonersavond (20 april j.l) over de herinrichting van het Zeeheldenpark is
vooral discussie ontstaan over het voorstel om de fietsroute te verbeteren door het verbreden
van de Tasmanstraat én het openstellen van de straat voor éénrichtingsverkeer. Bewoners
kwamen tijdens deze avond met andere voorstellen, die wij de afgelopen periode hebben
verwerkt in diverse varianten. Graag nodigen we u uit voor een informatieavond op 22 juni
om onder andere uit te leggen hoe wij tot de onderstaande beslissing zijn gekomen.

Verbreding Tasmanstraat & instellen éénrichtingsverkeer
Van de diverse varianten zijn alle voor- en nadelen uitgebreid op een rijtje gezet. Na veel
overleg, waaronder met de begeleidingscommissie van de Wijkvisie Zeeheldenbuurt, en een
grondige afweging van de diverse varianten zijn we tot de volgende keuze gekomen: het
verbeteren van de fietsroute door het verbreden van de Tasmanstraat en het openstellen van
de straat voor éénrichtingsverkeer. We kiezen voor deze variant omdat deze onder andere het
beste scoort op de criteria uit de Wijkvisie Zeeheldenbuurt: groen en ontmoeten/spelen.

Uitleg
We vinden het belangrijk om uit te leggen waarom we deze variant van de fietsroute kiezen.
In onze toelichting zullen ook de voor- en nadelen van de andere varianten aan de orde
komen. Daarnaast hebben we naar aanleiding van de vorige bewonersavond nog een aantal
andere zaken aangepast. Daarover kunt u op 22 juni ook informatie krijgen.

Informatiebijeenkomst 22 juni
De bijeenkomst start om 19.30u en zal tot ongeveer 20.30u duren. Het is géén inloop
bijeenkomst zoals afgelopen keren over de groenprojecten. Vanaf 19.15 uur bent u welkom.
Tot ziens op donderdag 22 juni!
Met vriendelijke groet,
namens het projectteam Groen Zeeheldenbuurt
Petra Tempelaars

