
iYNC H ROON

Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 520

2253 JP VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2O2O.Wii zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: L9.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

'b Gl \

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 00

IBAN
N192R48O0265866669

K.V.K.24437966
BÍ.W. N18195.92.675 BO1.1aak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 522

2253 JP VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

lL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren, U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma,

Met vriendelijke groet,

'[@\ 6-'
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 s7 00

]BAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
BÍW. NL8195.92.675 BO1"laak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 524

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

{

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
N192RA8OO265866669

KV.K.24437966
B.T.W. N18195.92.675 BO1"íaak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 526

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

1-1 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19,15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

\[ Gf ttu\G

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsp[ateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
NL92RABO0265B66669

K.V.K.24437966
B.T.W. N18195.92.675 BO1"íaak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 528

2253JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021.

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 51.8 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020.Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar hetvolgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,,l@\ffi
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 00

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
Brw. N18195.92.675 BO1"laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 530

2253JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

vwA -

Datum

lL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

L644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'gorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

rI
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 0O

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
B'ÏW N18195.92.675 BO1'1aak het verschi[



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 532

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar hetvolgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

rk G{
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 00

ÏBAN
N192RA8OO265866669

Rv.K.24437966
BTW' N18195.92.675 801"'laak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 534

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021.

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

it_

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

rj -\

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 00

]BAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
Bï.W N18195.92.675 BO1'Íaak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 536

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202r.10-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'1" tÁ4.\

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 O1O 57 OO

ÏBAN
N192RA8O0265866669

K.V.K.24437966
BÍW. N18195.92.675 BO'1.1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 538

2253JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202r.1"0-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,,l@tffi
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) BB 010 s7 00

ÏBAN
NL92RA8OO265866669

KV.K.24437966
BïW. N18195.92.675 BO1"4aak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 540

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

L644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

iL ê4 4-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 010 57 00

ÏBAN
N192RA8O0265866669

K.V.K.24437966
Br.w N18195.92.675 BO1"4aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 542

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

Il oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Heï Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar hetvolgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,rl"@lW
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

]BAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
Br.w NL8'195.92.675 BO1.4aak het verschiI



Aan de bewoner(s)van

Leidseweg 544

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren, U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'1,
A

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 00

TBAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
Bï.W. NL8195.92.675 BOl

"1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 546

2253 JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS2021L0-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkelingvan de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren, Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: L9.30 uur aanvang (inloggen vanaf L9.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

IL G,\ v-6 ''

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 00

TBAN K.V.K.24437966
B.T.W. N18195.92.675 BO1.1aak het verschil N192RA8O0265866669



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 548

2253JR VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1" oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum; 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

( @tffiD

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) BB O1O 57 0O

ÏBAN
NL92RABOO265B66669

KV.K.24437966
BÍW. N18195.92.675 BO1íaak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 550

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1" oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'I w<-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 00

]BAN
N192RA8OO265866669

KV.K.24437966
Bï.W N18195.92.675 BO1íaak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 552

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1 oktober 2021

ons kenmerk

DMS202110-0282b

Pro,ect

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkelingvan de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond,

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

,[ G{ 4-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 O1O 57 OO

ÏB,AN
NL92RA8OO265866669

K.V.K.24437966
BÍW. N18195.92.675 BO1"'laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 554

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

L644 Het Fortuyn van Voorschoten

(l ntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'l"G{ q-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
N192RA8OO265866669

KV.K.24437966
B.ï.W. N 181 95.92.675 BO1"íaak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 556

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021.

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlilk dinsdag
25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,r;6yffi
F,G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (0) 88 o1o 57 0o

ÏBAN
N192R48O0265866669

KV.K.24437966
B.TW. N18195.92.675 BO1"'laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 558

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

1-L oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

\[ê,1 ffi
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 o',lo 57 00

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
B.T.W N18195.92.675 BO1.1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 560

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 5L8 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

,\.G-f 4-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O10 57 O0

IBAN
NL92RABO0265B66669

K.V.K.24437966
Bï.W. N L8195.92.675 BO',l"íaak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 562

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Proiect

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

( I ntratui n), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 77 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

,1" @4 4

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 OO

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
BÍW' N18195.92.675 BO1.laak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 564

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

l-l- oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

l-644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond,

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

,l^ q-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 OO

IBAN
NL92RABO0265B66669

KV.K.24437966
BLW. N18195.92.675 BO1,laak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 566

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(l ntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon,nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

'\o ê1 4-'
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 00

IBAN
NL92R48O0265866669

KV.K.24437966
Bï.W. NL8'195.92.675 BO1'íaak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 568

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020.Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21,00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar hetvolgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met

'1"

vriendelijke groet,

\^"'4 '-ttt'

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

ÏBAN
N192R48OO265866669

KV.K.24437966
Bï.W. NL8195.92.675 BO1vlaak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 570

2253JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk,

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Corona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'lo Gl w ai"r

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
NL92RA8O0265866669

K.V.K.24437966
BÍ.W N18195.92.675 BO1,1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 572

2253 JS VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

t644HeI Fortuyn van Voorschoten

(l ntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wil een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,,[e
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 OO

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
BÍW. N18195.92.675 801"4aak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 517

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2O2O.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, Saan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19,30 uur aanvang (inloggen vanaf L9.L5 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,,LW
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 o1o 57 OO

IBAN
N192RA8OO265866669

K.V.K.24437966
Bï.W. N18195.92.675 BO1,laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 51,9

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

lL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 5L8 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via ïeams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf L9.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

,I
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

c.

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

]BAN
N192R48O0265866669

K.V.K.24437966
B.ï.W. N18195.92.675 BO1"4aak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 52L

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, Saan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar hetvolgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmeldine krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma,

Met vriendelijke groet,

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 010 57 00

]BAN
NL92RA8OO265866669

KV.K.24437966
BïW. N18195.92.675 BOl'íaak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 523

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1 oktober 2021.

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1-644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon,nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'1"
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) BB 010 57 00

TBAN
N192RA8O0265866669

K.VK.24437966
Br.w N18195.92.675 BO1

4.

"4aak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 525

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1-644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synch roon.n I

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'["G] wc)

F.G, Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 01O 57 OO

IBAN
N192RA8O0265866669

K.V.K.24437966
BT.W N18195.92.675 BO1

"laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 529

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

'IG'ïHl- 4-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon,nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
N192R48OO265866669

KV.K.24437966
B.T.W. N18195.92.675 801"íaak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 53L

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

lL oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkelingvan de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 5L8 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk,

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

,[@{
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsp[ateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon,nl
+31 (O) 88 O1O 57 OO

TBAN
NL92RA8O0265866669

K.V.K.24437966
B.ïW. NL8195.92.675 BO1.laak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 533

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

iI vÁ q'

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 OlO 57 OO

]BAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
BïW' N18195.92.675 BO1

"4aak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 535

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1.644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

il, Gf
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
BÍ.W. N18195.92.675 BO1,laak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 537

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkelingvan de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten')'

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van L7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren' Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

rI
F.G, Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
B.T.W. N 18195.92.675 BO1,laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 539

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkelingvan de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

l"@ffi
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
35.21 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 OlO 57 OO

IBAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
Bï.W NL8195.92.675 BO1.1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 54L

?253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: L9.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

b w /|-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 o',ro 57 00

ÏBAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
B.ï.W NL8195.92.675 BO1.1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 553

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon,nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

\[ G{ w4 -'
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (o) BB o1o 57 o0

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
Brw. N18195.92.675 BO1.1aak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 555

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

ons kenmerk

DMS2021-10-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum
rijd:

28 oktober 2021
19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

wq-

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'1.
F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O s7 OO

]BAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
Bï.W' N18195.92.675 BO1.laak het verschil



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 555a

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

L644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e,meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen'

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl, Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

r[o 
@1 \Àq-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 00

TBAN
N192RA8O0265866669

K.V.K.24437966
B.T.W N18195.92.675 BO1"íaak het verschiI



Aan de bewoner(s) van

Leidseweg 557

2253 JJ VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van L7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk'

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'gorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: L9.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon,nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

\)o 
@4 w6-

F,G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 01O 57 OO

IBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
BÍ.W N18195.92.675 BO1"íaak het verschiI



Kinderopvang De Kleine Beer

Joh. Wagenaarlaan L4

2324XD LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

lL oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 november 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

,)"@{ q

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsp[ateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 O1O 57 00

ÏBAN
NL92RA8O0265866669

K.VK.24437966
Bï,W. NL8'195.92.675 BO1'íaak het verschil



Sportschool Aad van Polanen

Vijf Meilaan 137

2324W LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

LL oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkelingvan de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 november 2020' Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren' Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bijvoorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

lfj4-'
U

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (0) 88 010 57 00

TBAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
B.T.W. NL8195.92.675 BO1

"4aak het verschil



Mytylschool De Thermiek

Vijf Meilaan 137

2324W LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

lL oktober 2021

ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk'

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via ïeams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

W/)

--//t'

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 OlO 57 OO

TBAN
N192RA8O0265866669

KV.K.24437966
BïW. N18195.92.675 BO1

tlrg

.1aak het verschil



lnternational Church Leiden

Vijf Meilaan 137

2324VV LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van L7 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen,

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 1"9.15 uur)
2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

@r B.t)

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

]BAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
BÍW. NL8195.92.675 BO1.laak het verschil



Woonzorgcentrum De Parelvissers

Bizetpad I
2324 JP LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1 oktober 2021

ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbij graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten')'

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 november 2020.Wii zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definitief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

2L.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke

4

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 00

TBAN
NL92RA8O0265866669

KV.K.24437966
Brw NL8195.92.675 BO1

'1"@ï

"'laak het verschiI



Vereniging van Eigenaars Coebel 1

T.a.v. de heer S. Groen

Coebelweg 251

2324K2 LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

-1 oktober 202L

r)ns kenmerk

)MS202110-0282b

'rojec;
1644 Het Fortuyn van Voorschoten

lntratuin), Voorschoten

:ontact

irik lt/leijer

l-mail

:.meijer@synchroon.nl

Geachte heer Groen,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi- graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de htraluinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 norember 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept DefiniÍef Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenlcomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teamsf van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vcor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf L9.L5 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlíik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeen<omst en ook meer informatie over

het programma,

Met vriendelijke groet,

G,I 6',1

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
NL92RÉ 8OO265866669

KV.K.24437966
B.T.W. NL8195.92.675 BO1.'taak l,et versch I



Vereniging van Eigenaars Coebel 2

T.a.v. de heer H. Klaasen

Coebelweg 193

2324K2 LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

)atum

11- oktober 2021

Jns kenmerk

)MS202110-0282b
rroject

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

I ntratuin), Voorschoten

:ontact
-rik Meijer

i-mail

-.. m eijer @ syn ch roo n. n I

Geachte heer Klaasen,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi. graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 norember 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defini-ief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen'

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i: inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenl.omst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teamsi van deze bijeenkomst, Saan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail :turen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeer{<omst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'\rGt \i4 \

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 O1O 57 OO

]BAN
NL92R,q8OO265866669

K.V.K.24437966
B.ï.W N18195.92.675 BOl

"laah het versclil



Vereniging van Eigenaars Coebel 3

T.a,v. de heer W. Busnac

Coebelweg 129

2324K2 LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

)atum

11 oktober 202L

lns kenmerk

)MS202110-0282b
rroject

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

:lntratuin), Voorschoten

:ontact
-rik Meijer

i-mail

-.meijer@synchroon.nl

Geachte heer Busnac,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 notember 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defini:ief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen'

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i; inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenlomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams van deze bijeenkomst, Saan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vcor de informatieavond'

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail ;turen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeerkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

rl- 4,

F,G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (0) 88 O1O 57 OO

IBAN
NL92R \8O0265866669

KV.K.24437966
B.TW. N18195.92.675 BO1,íaak ret verscl-,il



Vereniging van Eigenaars Coebel 4

T.a.v. de heer T. Dekkers

Coebelweg 1

2324 KZ LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer Dekkers,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierb j graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de Intratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van L7 november 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defintief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan -s inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeen romst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teamsr van deze bijeenkomst, Saan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail ;turen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanrrelding uiterliik dinsdag

25 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeerkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

'[o 4

F.G. Meijer
Projectontwikkelaa r

Stadsptateau 14
35.21 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (0) 88 010 57 00

ÏBAN
NL92R \8O026586666S

K.V.K.24437966
Brw. N1819s.92.675 BO1"1aak ret verschil



lntratuin Griffioen

T.a.v. de heer J. Grriffioen

Leidseweg 518

2253 JP VOORSCHOÏEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

fatum

L1 oktober 2021

lns kenmerk

DMS202110-0282b

rroject

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

:lntratuin), Voorschoten

:ontact

Erik Meijer

:-mail

=.meijer@synchroon.nl

Geachte heer Griffioen,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi graag uit voor een
informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de
Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 77 norember 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definilief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenlcomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de'Qorona tijd'met de digitale vorm (via Teams)van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vor de informatieavond,

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeen<omst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

'I, GJ4
q-

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 OlO 57 OO

IBAN
N192R4300265866669

KV.K.24437966
Bï.W NL8195.92.675 BO1,laak ret verschi



De heer en/of mevrouw Van Keimpema

Leidseweg 542

2253 JP VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

latum

11 oktober 202L

lns kenmerk

)MS202110-0282b
rroject

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

.lntratuin), Voorschoten

:ontact
-rik Meijer

:-mail

=.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw Van Keimpema,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi_ graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de
Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 no\ember 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept DefiniÍef Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkcmst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams)van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vmr de informatieavond.

Datumr 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail *uren naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeen<omst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

uo i^-\a) .

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (o) 88 010 57 o0

TBAN
N192R4300265866669

K.V.K.24437966
BïW' N18195.92.675 BO1"laak hat verschi



OGLV

p/a de heer S. Dessens

Van Hamellaan 46

22528H VOORSCHOTEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

latum

11 oktober 2021

lns kenmerk

f MS202110-0282b

rroject

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

- lntratuin), Voorschoten

:ontact

lrik Meijer

:-mail

-.. m eijer @synch roo n. n I

Geachte heer Dessens,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi_ graag uit voor een
informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lrtratuinlocatie aan de
Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 nouember 2020.Wii zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definilef Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenkomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams) van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vo:r de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlíjk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeenlomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

\L \^^- q'

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 o',lo 57 00

IBAN
NL92RA 300265866669

K.V.K.24437966
B.ï.W N18195.92.675 BO1"1aak ret verschil



De heer C,R.J.M. Veelenturf

Coebelweg 245

2324 KZ LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

)atum

lL oktober 202L

Jns kenmerk

)MS202110-0282b
)roject

L644 Het Fortuyn van Voorschoten

- I ntratuin), Voorschoten

:ontact
-rik Meijer

:-mail

=.meijer@synchroon.nl

Geachte heer Veelenturf,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 no'ember 2020. Wij zullen u verder

informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defini-ief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i: inmiddels onherroepelijk.

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenl-omst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teamsl van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vrcr de informatieavond.

Datum; 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19,15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail :turen naar het volgende

e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag

26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeerkomst en ook meer informatie over

het programma.

Met vriendelijke groet,

rI Qt

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

roon.nI ÏBAN
NL92RA8O0265866669

K.V.K.24437966
Bï.W. N18195.92.675 BO1.4aak het versclrl +31 (O) 88 O1O 57 OO



De heer F.J. Sinjorgo

Coebelweg 233

2324 KZ LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

a644Heï Fortuyn van Voorschoten

( I ntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer Sinjorgo,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de

Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 noyember 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defini-ief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen,

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i; inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeentomst organiseren. Gezien onze

goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams van deze bijeenkomst, gaan we

het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vcor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021

Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)
21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail ;turen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding uiterliik dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeerkomst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

r[o

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 010 57 00

ÏBAN
NL92RÊ-8O0265866669

KV.K.24437966
BÍ.W N18195.92.675 BO1

4-

,laak I'et versch I



De heer of mevrouw E.M. Hoogeveen

Coebelweg 263

2324 KZ LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS2021r.0-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten

{lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw Hoogeveen,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi graag uit voor een

informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de
Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van t7 no-ember 2020, Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defini:ief Ontwerp lnrichtingsplan (DOIP)

van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen,

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i: inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenFomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams- van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vmr de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail cturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeer*omst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

'L q

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsptateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nl
+31 (O) 88 01O 57 OO

]BAN
NL92RÁ€OO265866669

K.V.K.24437966
Bï.W N18195.92.675 B0'1"laak het verschl



De heer of mevrouw M.J.H. Brocken

Coebelweg 259

2324 KZ LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

L1 oktober 2021

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten
(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synchroon.nl

Geachte heer, mevrouw Brocken,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbj graag uit voor een
informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de lntratuinlocatie aan de
Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 17 no/ember 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Definiief Ontwerp lnrichtingsplan (DOlp)
van 'het Fortuyn van Voorschoten' en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i; inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeentomst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vcor de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: 19.30 uur aanvang (inloggen vanaf 19.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail :turen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeer{<omst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

'1"G.4
F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nt
+31 (O) 88 010 57 00

IBAN
NL92RA300265866669

KV.K.24437966
BLW. N18195.92.675 BO1"íaak het verschi



De heer en mevrouw Schreuder

Coebelweg 261

2324K2 LEIDEN

Onderwerp

Uitnodiging informatieavond het Fortuyn van Voorschoten

Datum

11 oktober 202L

Ons kenmerk

DMS202110-0282b

Project

1644 Het Fortuyn van Voorschoten
(lntratuin), Voorschoten

Contact

Erik Meijer

E-mail

e.meijer@synch roon.nl

Geachte heer en mevrouw Schreuder,

Synchroon nodigt u, mede namens de gemeente Voorschoten, hierbi graag uit voor een
informatieavond over de stand van zaken en de ontwikkeling van de ntratuinlocatie aan de
Leidseweg 518 ('het Fortuyn van Voorschoten').

Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van !7 norember 2020. Wij zullen u verder
informeren over de planvorming aan de hand van het concept Defini:ief Ontwerp lnrichtingsplan (DOlp)
van 'het Fortuyn van Voorschoten'en de vervolgstappen.

Onze plannen zijn weer verder uitgewerkt en het bestemmingsplan i: inmiddels onherroepelijk.
Normaal gesproken bent u van ons gewend dat wij een inloopbijeenl-omst organiseren. Gezien onze
goede ervaringen in de 'Qorona tijd' met de digitale vorm (via Teams. van deze bijeenkomst, gaan we
het weer op deze wijze organiseren. U bent van harte uitgenodigd vmr de informatieavond.

Datum: 28 oktober 2021
Tijd: L9.30 uur aanvang (inloggen vanaf L9.15 uur)

21.00 uur sluiting

Als u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende
e-mailadres: info@synchroon.nl. Bij voorkeur ontvangen wij uw aannelding uiterlijk dinsdag
26 oktober. Na aanmelding krijgt u per e-mail een link naar de bijeen<omst en ook meer informatie over
het programma.

Met vriendelijke groet,

b @ WÀg

F.G. Meijer
Projectontwikkelaar

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

synchroon.nI
+31 (O) 88 O1O 57 OO

IBAN
NL92RA 300265866669

K'V.K.24437966
BÍ.W. N18195.92.675 BO1"íaak het verschil


