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Aan de omwonenden van: 

Prof. Einsteinlaan 5 te Voorschoten 

 

 

einsteinlaan@niersman.com  

 

Voorschoten, 2 september 2020 

 

Projectnummer :  

Projectnaam  : Professor Einsteinlaan 5 

Behandeld door : dhr. B. Segaar 

Betreft   : Informatiemiddag/-avond nieuwbouw Einsteinlaan 5 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In 2018 is de voormalige Vlietschool aan de Professor Einsteinlaan 5 door de gemeente 

Voorschoten verkocht aan Niersman Projectontwikkeling B.V. In de afgelopen maanden is in 

samenwerking met de gemeente Voorschoten en PBV Architects door Niersman 

Projectontwikkeling een woningbouwplan ontwikkeld welke gepresenteerd kan worden aan 

de omwonenden.  

 

Tijdens een informatiemiddag/-avond zullen vertegenwoordigers van de gemeente, 

architect en projectontwikkelaar de plannen toelichten en krijgt u als omwonende de 

gelegenheid eventuele opmerkingen en/of suggesties op te schrijven en achter te laten in 

de ideeën box.  

De informatiemiddag/-avond vindt plaats op dinsdag 15 september 2020 in de aula van 

de voormalige school. In verband met de corona maatregelen heeft de informatiemiddag/-

avond een striktere opzet. Als u de plannen wilt inzien dient u zich vooraf aan te melden 

waarna wij u een tijdvak toewijzen (15 minuten, max 6 personen) waarin in welkom bent in 

de school. Wat moet u hiervoor doen? 

1. Meld u uiterlijk woensdag 9 september aan via einsteinlaan@niersman.com. 

2. Geef een voorkeurstijdvak aan: 

a. 16:00 – 17:00 uur 

b. 17:00 – 18:00 uur 

c. 18:00 – 19:00 uur 

d. 19:00 – 20:00 uur 
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3. Noem uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in de aanmelding per mail zodat 

wij u een persoonlijk tijdvak van 15 minuten kunnen toewijzen. 

4. Geef aan met hoeveel personen u komt. 

Uiterlijk vrijdag 11 september ontvangt u per mail een uitnodiging met uw persoonlijke 

tijdvak en de daarbij horende instructies om de bijeenkomst op een veilige, Corona-proof, 

manier mogelijk te maken.  

Mochten er teveel inschrijvingen binnenkomen, dan zullen moeten wij uitwijken naar een 

extra inloopavond op donderdag 16 september 2020.  

Heeft u geen e-mail, neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer. Bent 

u verhinderd op 15 september of heeft u liever geen fysieke afspraak, neem dan contact 

op met dhr. B. Segaar, (071) – 560 13 50.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten,     

Niersman Projectontwikkeling B.V. 

 

 

 

B. Segaar, projectontwikkelaar 

 

 

Voor vragen: 

T (071) – 560 13 50 

E einsteinlaan@niersman.com  
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