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MELD U AAN VOOR DE 1E BIJEENKOMST
De eerste informatiebijeenkomst is op woensdagavond 
27 oktober 2021. Tijdens deze bijeenkomst maken we 
kennis, licht de wethouder de gemeentevisie toe en 
wordt het stedenbouwkundige vlekkenplan getoond. 
Ook vertellen we hoe het participatietraject verloopt. 
Hierna is er voor alle aanwezigen ruimschoots de tijd 
om per thema aandachtspunten en/of ideeën te noteren 
en aan ons mee te geven. 

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk op 
21 oktober aanstaande aan via de website www.
parkrapijnen.nl. U kunt de bijeenkomst ook online volgen 
via de website.

VEREISTEN IN VERBAND MET DE CORONA 
OMSTANDIGHEDEN
Vanwege de huidige Corona omstandigheden hebben 
we voor deze bijeenkomst te maken met een aantal 
RIVM-richtlijnen:

• U moet zich aanmelden om de bijeenkomst te 
kunnen bijwonen. U kunt dit doen via de website 
www.parkrapijnen.nl.

• Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
van uw deelname per mail, met daarin alle 
informatie op een rijtje. Deze bevestiging is ook uw 
toegangsbewijs.

• Op de avond zelf dient u naast bovengenoemde 
bevestigingsmail een coronatoegangsbewijs en 
legitimatie te tonen.

• Bij binnenkomst vult u een gezondheidscheck in; bij 
Corona gerelateerde klachten kunt u helaas niet 
deelnemen aan de bijeenkomst.

VERVOLG PARTICIPATIETRAJECT
Naar verwachting wordt medio november de 2e 

participatiebijeenkomst gehouden waarin we de 
ontvangen inbreng bespreken. Tijdens deze bijeenkomst 
gaan we in werkgroepjes dieper in op de verschillende 
thema’s. Enkele weken later wordt de derde en afsluitende 
bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond worden 
de conclusies gedeeld en wordt een presentatie 
gegeven van het concept stedenbouwkundige plan dat 
zal worden voorgelegd aan de Provincie en het College 
van B&W.  Direct na de eerste bijeenkomst heeft u, via 
de website, de mogelijkheid om u in te schrijven voor de 
2e en/of 3e bijeenkomst. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomsten 
bij te wonen, dan kunt u uw inbreng ook online delen 
via het contactformulier op de website. Wilt u liever 
een persoonlijk gesprek inplannen? Ook dat kunt u 
eenvoudig via de website regelen. Op de website kunt 
u straks bovendien de presentaties van de verschillende 
bijeenkomsten inzien. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? U 
kunt het contactformulier op de website gebruiken om 
uw vraag te stellen of u kunt rechtstreeks mailen naar 
info@parkrapijnen.nl

Graag tot ziens op 27 oktober!

Hartelijke groet,
Team Park Rapijnen

DENKT U MEE?
We vinden het belangrijk om te weten wat voor u 
belangrijke aandachtspunten binnen het plan zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan verkeer, stedenbouwkundige 
opzet, duurzaamheid, groeninrichting en recreatie. 
Maar uiteraard horen we ook graag uw ideeën 
over andere onderwerpen. In de afgelopen periode 
hebben we van een aantal belanghebbenden 
al aandachtspunten en ideeën ontvangen. Deze 
inbreng nemen we uiteraard mee in het verdere 
traject. 

Via de website www.parkrapijnen.nl wordt u ge-
ïnformeerd over de voortgang van het partici patie- 
traject. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de 
nieuwsbrief, zodat u automatisch op de hoogte blijft 
van de ontwikkelingen. We organiseren 3 bij een-
komsten tijdens het participatietraject, waar voor u 
zich steeds via de website kunt inschrijven.

gemeente
Montfoort

PARTICIPATIETRAJECT 

HET PLAN
De gemeente en de ontwikkelende partijen (BPD en 
Urban Made) zijn onlangs een ruimtelijke verkenning 
gestart, na groen licht hiervoor van de Provincie. 
In deze ruimtelijke verkenning wordt bekeken 
hoe woningbouw kan worden ingepast op deze 
locatie. Dit sluit aan bij de Woonvisie en ambitie 
van de gemeente om meer woningen te realiseren 
en zo in de behoefte naar woonruimte te voorzien 
en voor voldoende draagvlak te zorgen voor de 
voorzieningen. 

Er zijn in de verkenning eerste schetsen gemaakt 
van een stedenbouwkundig vlekkenplan, met als 
belangrijk uitgangspunt dat de huidige sport  voor-
zieningen in het gebied aanwezig blijven. Zo willen 
we bereiken dat wonen, groen en sport elkaar 
versterken. Met deze ideeën gaan we graag met 
omwonenden en andere belanghebbenden aan de 
slag om met elkaar tot het beste plan te komen. 

Met deze brief nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het participatietraject voor de ontwikkelplannen 
voor het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. 

WAT?   INFORMATIEBIJEENKOMST PARK RAPIJNEN 

WANNEER?  WOENSDAGAVOND 27 OKTOBER, TIJD VOLGT NA AANMELDING*

WAAR? ‘T KRUISPUNT LINSCHOTEN, NIEUWE ZANDWEG 16, LINSCHOTEN

* Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er gewerkt met 2 groepen. Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk 3 werk-
dagen vooraf per mail een bevestiging van uw deelname met daarin het tijdstip waarop u bent ingedeeld en verdere details. 


