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Uitnodiging inloopavond Zalmhaven
11 februari 18.00 -20.30
Geachte mevrouw, meneer,
De gemeente Rotterdam en Ontwikkelingscombinatie Zalmhaven CV werken op dit moment aan een
nieuw bestemmingsplan voor het bouwplan Zalmhaven, gesitueerd aan de Houtlaan. ln onze vorige
brief van december 2014, hebben wij reeds aangekondigd een informatieavond te gaan organiseren.
Bij deze nodigen wij u dan ook graag uit voor deze informatieavond, om u van informatie over de
huidige plannen te kunnen voorzien.
Achtergrond
ln navolging van de uitspraak van de Afdeling van de Raad van State op 3 september jl, wordt het
bestemmingsplan voor de locatie gedempte Zalmhaven opnieuw vastgesteld. Als uitgangspunt voor
de ontwikkeling wordt het aangepaste ontwerp uit2O11 aangehouden, dat is gepresenteerd op de
bewonersbijeenkomst op 3 augustus 2012. Hierin zijn ten opzichte van het ontvverp uit 2008
aanpassingen gemaakt in het bouwvolume en is het kantoorprogramma op de huidige locatie van de
stadstuin, uit het Plan geschrapt.
Voorafgaand aan de ter visielegging van het bestemmingsplan medio maart, willen wij u graag
middels een informatieavond op de hoogte stellen van de plannen en de stand van zaken. Deze
avond staat los van de formele procedure en is puur om u tijdig en nader te informeren' lnformatieavond
De informatieavond zal het karakter krijgen van een inloopavond, zodat u op uw gemak en op een
tijdstip dat u goed uitkomt, alle informatie kunt opnemen. U bent van harte welkom op 'l 1 februari
tussen 18:00 en 20:30 uur, in het huidige kantoorpand aan de Houtlaan 21 (entree Houtlaan).
Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over:
o
o
o
o

Het ontwerp-bestemmingsplan;
De te doorlopen procedure voor om tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen;
Een toelichting op de bouwplannen;
De planning van de projectontwikkeling .

Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de gemeente, de ontwikkelingscombinatie en de ontwerpers
aanwezig zijn voor uw specifieke vragen, Ook bestaat er een mogelijkheid om schriftelijk vragen in te
dienen. De antwoorden hierop zullen dan na deze avond worden verstrekt.
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal te verwachten bezoekers verzoeken wij u zich
aan te melden door een mail te sturen aan infoZalmhaven@gmail.com.
Graag ontvangen wij u op 11 februari.
Met vriendelijke groet,
Zalmhaven C.V.

