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Aan de bewoner(s)  
 

  

uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 

  2019061731186 Henk van Laar 140318  

onderwerp    bijlage(n)  

Informatiebijeenkomst Veldhuizen A  Ede,  

17 juni 2019 

Beste bewoner(s), 
 
Met deze brief nodigen wij u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 3 juli 2019. Op deze 
dag bespreken we graag de verschillende ontwikkelingen binnen uw wijk Veldhuizen A. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd in samenwerking met de verschillende ontwikkelaars en de buurtbelangenvereniging 
Steinwijk. 
 
Drie projecten 
Binnen uw wijk werken wij samen met verschillende ontwikkelaars aan drie projecten waarover wij u graag 
spreken. Het gaat om de volgende projecten: 

• Gezondheidscentrum Bellestein (noordzijde winkelcentrum Bellestein) 

• Herontwikkeling gebouw Nationale Nederlanden (Loevestein 33) 

• Herontwikkeling voormalige basisschool ‘De Rots’ (Goudenstein 1) 
 
Als bijlage bij deze brief ontvangt u per project meer informatie. Daarin leest u onder andere wat het project 
inhoudt en de stand van zaken. 
  
Informatiebijeenkomst 
De informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 3 juli 2019 in een leegstaand gedeelte van het 
gebouw van Nationale Nederlanden (Loevestein 33). U bent van harte welkom tussen 15:00 en 21:00 uur 
om met ons en de betreffende ontwikkelaars in gesprek te gaan. U kunt zich melden via de hoofdingang van 
Nationale Nederlanden.  
 
Ook andere geïnteresseerden zijn welkom op deze informatieavond.  
 
Op de hoogte blijven 
Wij willen u graag actief informeren over de vervolgstappen in elk project. Dat gaan wij doen via een 
periodieke mail. Als u deze mail wenst te ontvangen, dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Wesley 
Scheffer via wesley.scheffer@ede.nl. Vermeld daarbij dan ook voor welk project u op de hoogte gehouden 
wil worden. 
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Tot slot 
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Wesley Scheffer, juridisch adviseur op afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, op (0318) 68 08 81 of via wesley.scheffer@ede.nl. Hopelijk zien we u op 3 juli 
2019.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Henk van Laar, 
afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling  


