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Geachte heer/mevrouw,

Het Rode Dorp is voor dit werk ingedeeld in 6 fases u woont in de fase A. Op dinsdagavond 2 juni a.s.
willen wij voor Fase A de participatie Mijn Straat organiseren Tijdens deze avond lichten we het
voorlopig ontwerp van de straten van Fase A toe en wij beantwoorden de vragen die u mogelijk heeft.
Ook kunt u mee denken over het ontwerp, zodat wij het ontwerp samen nog verder kunnen verbeteren.
Beperkingen door Corona
Wij hebben echter nog steeds te maken met de beperkingen die gelden vanwege Corona, waardoor het
organiseren van een fysieke bijeenkomst niet haalbaar is. Daarom hebben wij nagedacht over
alternatieve manieren om de participatie mogelijk te maken en is er gekozen om de bijeenkomst digitaal
te houden.
Aanmelden voor Mijn Straat
Mijn Straat is een werkgroep die meedenkt met het ontwerp. Zij zijn de ambassadeurs van het project
voor de straat. In die rol halen ze informatie uit de straat en delen ook informatie met de straat. We zien
graag per straat 2 aanmeldingen, dit om voldoende informatie te krijgen en te voorkomen dat het
ontwerpproces vertraagd door te veel deelnemers. Daarom zal het Bouwteam bij veel aanmeldingen
een selectie maken.
U kunt zich, indien u dit nog niet gedaan heeft, aanmelden voor de participatieavond Mijn Straat via
rodedorpheijmans@gmail.com. Wij vragen u om bij de aanmelding uw naam en uw adres te vermelden.
Indien u geselecteerd wordt zal onze presentatie vervolgens met u worden gedeeld via Microsoft
Teams zodat u vanaf de computer mee kunt kijken. U krijgt voorafgaand aan de avond per email een
link opgestuurd waarmee u toegang krijgt tot de digitale bijeenkomst.
Meedoen betekent wel dat u beschikking zal moeten hebben over een laptop of PC met camera en
geluid. Wij realiseren ons dat dit niet voor iedereen mogelijk is, maar wellicht kunt u gebruik maken van
een computer van vrienden of familie.

Vragen over Mijn Straat
U kunt vragen die u nu al heeft vooraf per mail naar mij opsturen en u kunt de vragen en suggesties
ook tijdens de presentatie met ons delen via Microsoft Teams. Wij zullen tijdens of na afloop van de
presentatie uw vragen en opmerkingen met u doorspreken.
Bereikbaarheid bouwteam tijdens Corona
Wij blijven gewoon bereikbaar via WhatsApp en via het e-mailadres dat hieronder staat gemeld. Wij
wilden een inloopuur inrichten in de wijk, maar hier zullen wij mee moeten wachten tot tenminste 1 juni
2020. Ook hopen wij binnenkort een speciale website voor de reconstructie van het Rode Dorp in de
lucht te hebben. Via die website zullen wij u actief gaan informeren over de werkzaamheden en de
voortgang.
Vragen of meer informatie
Er is een projectpagina beschikbaar op de website van de gemeente waarop u informatie kunt
terugvinden over het Rode Dorp; www.alphenaandenrijn.nl. Kies en klik vervolgens op “in Alphen aan
den Rijn / Projecten en reconstructies / Alphen aan den Rijn / Reconstructie Rode Dorp”.
Indien u nu al vragen of meldingen heeft over het project, dan kunt u deze mailen naar het volgende emailadres: rodedorpheijmans@gmail.com of u kunt bellen of een WhatsApp-bericht sturen naar het
volgende telefoonnummer: 0650172341.
Met vriendelijke groet,

Ilse Verwer
Omgevingsmanager Heijmans
Bouwteam Het Rode Dorp
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