Aan de bewoner van dit adres

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Geachte heer / mevrouw,
Zoals u weet wil de gemeente het Burgemeester Winklerplein aanpakken en
vernieuwen. Met deze brief praten wij u graag bij over de laatste stand van zaken
over dit project.
Stand van zaken
Het is alweer even geleden dat u een officieel bericht van ons heeft ontvangen over
het project Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein. Dit wil niet zeggen dat de
ontwikkelingen stil liggen. In tegendeel, er is in het afgelopen jaar door alle
betrokken partijen continu samengewerkt. Van Bakel Beheer heeft inmiddels een
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mooi Gezondheidscentrum neergezet. En de gemeente heeft de kiosk aangekocht
(BW plein nr. 27).

Uw kenmerk
n.v.t.

Start sloop kiosk

Ons kenmerk
2606992

De sloop van de kiosk (BW plein nr. 27) staat gepland in de week van 4 oktober.
De verwachting is dat de werkzaamheden ca. 1 week in beslag nemen. Na de sloop
zal het gebied met tegels dicht gelegd worden.
Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein
Vorig jaar informeerde wij u over de plannen en planning van de herontwikkeling
Burgemeester Winklerplein. De gemeenteraad heeft echter voor het huidige plan
geen extra krediet beschikbaar gesteld. Met het verstrekken van geen extra krediet
heeft de gemeente samen met de ontwikkelaar Windroos Bouwgroep en de
Ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein opnieuw naar de plannen
gekeken. Met elkaar is er toegewerkt naar een toekomstbestendig plan met een
modern plein. Een plein met een gezellige uitstraling waar iedereen zich thuis kan
voelen en waar een lokale- en regionale winkelfunctie vervuld kan worden. Deze
plannen zijn echter nog niet definitief. Tijdens de aankomende beeldvormende
vergadering van 25 oktober worden deze plannen besproken. Een definitief besluit
zal pas in december worden genomen.

Behandeld door
Team Projecten:

Informatieavond
We begrijpen dat u ook benieuwd bent naar deze nieuwe plannen. In november
organiseren wij een informatieavond over de nieuwe plannen. U krijgt dan de
mogelijkheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Eind oktober ontvangt
u persoonlijk een uitnodigingsbrief voor deze informatieavond.
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders,
namens dezen,

P. Vat
Wethouder

