Informatieavond
Datum

6 mei 2021

Tijd

19.30-20.30 uur

Locatie

Online
via MS Teams

Gymzaal Heijplaat informatieavond
Binnenkort gaat de bouw van de gymzaal op
Heijplaat van start. De gemeente rotterdam
organiseert een online informatieavond om u bij te
praten over de laatste ontwikkelingen.
Na een zorgvuldige voorbereiding is de
bouwvergunning voor de gymzaal aangevraagd. De
verwachting is dat deze spoedig verleent zal gaan
worden. Daarna zal de aannemer starten met de
voorbereidingen voor de bouw.
In verband met de coronamaatregelen vindt ook deze
bijeenkomst digitaal plaats.
Datum: Donderdag 6 mei 2021
Tijd:
19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.15
Digitaal: Via MS teams
Wat bespreken we tijdens de bijeenkomst?
Wij willen u graag informeren over de uitwerking van
het ontwerp, de aankomende werkzaamheden en de
planning van de bouw.
Wie is aanwezig?
Naast medewerkers van de gemeente en het
Sportbedrijf zijn ook de architect en aannemer
aanwezig die gezamenlijk de gymzaal gaan
realiseren. Als u vragen heeft kunt u deze aan de
aanwezigen stellen. Dit zal in MS Teams anders gaan
dan normaal. We gebruiken voor het stellen van
vragen de chatfunctie.

Kenmerk: [U-nummer]

Aanmelden
U kunt zich tot 4 mei 2021 aanmelden via
GymzaalHeijplaatSO@rotterdam.nl

Na aanmelding ontvangt u een mail met een
bevestiging. In de week van de informatieavond
ontvangt u nogmaals een mail met daarbijeen link om
in te loggen op Ms Teams. In deze mail staan ook
instructies voor het gebruik van Ms Teams. U hoeft
het programma niet speciaal te downloaden, als u op
de aanmeldlink klikt kan het programma ook via uw
webbrowser geactiveerd worden.
Deze flyer wordt huis aan huis bezorgt in de directe
omgeving en verzonden aan de gebruikers van de
gymzaal. Voor overige geïntresseerden staat de flyer
op Heijplaatonline.
Wij hopen u (digitaal) te zien op donderdag 6 mei
2021.
Met vriendelijke groet,
Martijn van der Linden
Projectmanager Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam

www.rotterdam.nl

