UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST

MIDDENGEBIED IN DE
NIEUWE ZUIDPLASPOLDER

2 JUNI
2022

Speciale bijeenkomst voor organisaties actief in het sociaal-maatschappelijk domein

Organisaties en hun maatschappelijke meerwaarde als pionier in het Vijfde Dorp
Bent u actief als organisatie binnen het sociaal-maatschappelijk domein? Dan zijn
wij benieuwd hoe u kunt bijdragen aan de realisatie van een levendig en gezond
Vijfde Dorp in het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder.
Op donderdag 2 juni 2022 nemen wij u graag mee in de huidige ontwikkelingen
met betrekking tot het proces en planning, het stedenbouwkundig casco en de
huisvesting van maatschappelijke voorzieningen. Er is ruimte voor het stellen van
vragen, maar ook horen wij graag welke meerwaarde uw onderneming kan bieden
in de pioniersfase van het dorp. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn.
Hein Pierhagen, Omgevingsmanager Middengebied opent de avond. Marco van
Lente, Opgavemanager, vertelt vervolgens meer over de huidige stand van zaken,
het proces en de planning. Daarna vertelt Hugo Hasper, Stedenbouwkundige meer
over het stedenbouwkundig casco. Na een korte pauze vertelt Charlene Ritfeld
meer over het sociaal-maatschappelijk domein in het Middengebied.

PROGRAMMA

Aanmelden voor de
fysieke informatieavond*
Deze fysieke informatieavond over het sociaal domein in het
Middengebied is speciaal voor organisaties actief binnen
het sociaal-maatschappelijk domein en wordt gehouden in
Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen op donderdag 2 juni 2022.
De bijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt rond de klok van
21.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk.
U kunt dat doen via www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder.

Adres:
Burgemeester Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen
* Tijdens de bijeenkomst kan er niet live digitaal meegekeken
worden. De bijeenkomst wordt gehouden volgens de dan
geldende coronamaatregelen.

Hoe kunt u meedoen?

Na registratie ontvangt u voorafgaand aan de informatieavond
nog een bevestiging per e-mail. Bent u niet in de gelegenheid om
de informatieavond bij te wonen, maar heeft u wel vragen, dan
kunt u deze stellen via denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl.
Deze informatieavond wordt ook opgenomen, zodat u deze op
een later moment terug kunt kijken*.

18.45 – 19.00 uur Inloop
19.00 – 19.15 uur Welkomstwoord: Hein Pierhagen, Omgevingsmanager
19.15 – 19.30 uur Stand van zaken, proces en planning door Marco van Lente,
			
Opgavemanager
19.30 – 19.45 uur  Stand van zaken stedenbouwkundig casco door Hugo Hasper,
			
Stedenbouwkundige

* Vanaf 8 juni kunt u de opname van de bijeenkomst terugvinden
via www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

KORTE PAUZE

Contact:

20.00 – 20.15 uur
			
20.15 – 20:30 uur
20:30 – 21:00 uur

Sociaal- maatschappelijk domein door Charlene Ritfeld,
Beleidsadviseur sociaal domein
Algemene vragenronde
Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Middengebied Zuidplaspolder?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten op
donderdagavond 2 juni 2022!
Contactgegevens omgevingsmanager Middengebied Zuidplaspolder:
Hein Pierhagen:
hein.pierhagen@zuidplas.nl
0613 048 604

