Maarssen, 9 april 2019

FACEBOOK BERICHT

Uitnodiging participatietraject herontwikkeling locaties P2 & P3 Bisonspoor Maarssen

Winter Trust is actief met de ontwikkeling van de locaties P2 & P3 Bisonspoor in Maarssen. Daarbij
hecht zij waarde aan de inbreng van belanghebbenden in de begin fase. Daarom worden
belanghebbenden uit de omliggende wijken van Bisonspoor uitgenodigd om zich op te geven voor een
participatiegroep. Deze participatiegroep zal, op basis van de randvoorwaarden, de architect voorzien
van informatie en ideeën.
De bedoeling is om in drie sessies van gedachte te wisselen over ideeën, suggesties en zorgen met
betrekking tot de ontwikkeling zodat deze meegenomen kunnen worden in de opzet van het plan. De
sessies zijn gepland op 24 april, 20 mei, en 28 mei van 19:00u tot 21:00u.
De gesprekken aan tafel zullen gaan over het best mogelijke ontwerp binnen de randvoorwaarden en
gestelde kaders, zoals het stedenbouwkundige kader en het bestemmingsplan. Onderwerpen die aan
bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld architectonische kwaliteit en referentiebeelden.
Winter Trust nodigt mensen uit voor de participatiegroep die betrokken zijn bij hun omgeving om zich
op te geven. Bij grote interesse moeten deelnemers noodzakelijkerwijs geselecteerd worden. Selectie
zal gebeuren op basis van diversiteit zodat zoveel mogelijk invalshoeken aan tafel vertegenwoordigd
zijn. Deelnemers praten mee op persoonlijke titel. Daarom wordt van deelnemers gevraagd vooraf aan
te geven wat de motivatie is om deel te nemen, waar ze wonen en welke onderwerpen voor hen van
belang zijn. Een onafhankelijke voorzitter zal de gesprekken begeleiden.
Tijdens het eerste overleg worden de spelregels en reikwijdte van de participatiegroep besproken.
Als u wilt deelnemen kunt u een e-mail sturen naar friso.dejong@wintertrust.com met daarin uw naam,
adres, telefoonnummer en leeftijd met een korte motivatie voor deelname. Het verzoek is om dit te
doen vóór 13 april, omdat op 24 april de eerste bijeenkomst gehouden wordt.

