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Tussen de Leijen

Voor u ligt de nieuwsbrief voor de toekomstig woningbouwlocatie “Tussen de Leijen”. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. Alle nieuwsbrieven staan op de gemeentelijke website, geplaatst onder “Bouw- en
woningprojecten, Links: Tussen de Leijen”.

Waarom een nieuwe woonwijk in
Rijen?

Waarom is er woningbouw nodig in Rijen? In de toekomst zijn er te weinig woningbouwlocaties in Rijen
om te voorzien in de vraag naar woningen. Ook in de
toekomst willen we woningzoekenden een woning
aanbieden die aansluit bij de woonwensen.

Waar komt deze nieuwe woonwijk?

De nieuwe woonwijk willen we bouwen in het gebied
tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De wijk sluit aan op de bestaande woningbouw
aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek.

Waarom de naam “Tussen de
Leijen”?

Samen met de heemkring Molenheide hebben we een
naam gekozen voor de nieuwe wijk. Vroeger liepen
hier de waterstroompjes “Eerste Leij”, “Tweede Leij”
en de “Vuile Leij”. Enkel de “Grote Leij” is nog overgebleven. Het plangebied ligt precies tussen al deze
voormalige Leijen in.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

Hoe gaan wij u betrekken?

We willen u graag betrekken bij dit plan. Direct
omwonende krijgen een uitnodiging om met ons mee
te denken over de opzet van de woonwijk. Voor inwoners en andere belangstellende organiseren we een
inloopavond. U ontvangt een uitnodiging voor deze
bijeenkomsten via deze nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn op de gemeentelijke website terug te lezen.

Begin 2019 starten we met de eerste onderzoeken op
de locatie. Dit zijn vooral onderzoeken naar de kwaliteit van de bodem, archeologie en niet gesprongen
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Colofon
Heeft u vragen?

Heeft u al vragen? Dan kunt u contact opnemen met Michiel Gorissen. U kunt
hem bereiken via michielgorissen@abg.nl of telefonisch op 088-3821689.
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