
NIEUWSBRIEF SELWERD  

gezinswoningen aan de Bottelroos– en Vlierstraat,  

Berken-, Iepen-, Populieren– en Lijsterbeslaan 

In de nieuwsbrief van november vertelden wij  over een 

nieuwe klankbordgroep overleg. Deze is niet  

doorgegaan. Wij leggen graag uit waarom niet. Verder 

kondigen wij een spreekuur aan.  

 

De Klankbordgroep bijeenkomst is niet doorgegaan 

Op 28 november stond een derde bijeenkomst in de 

planning. Wij wilden met de leden praten over  

bijvoorbeeld het parkeren, inrichting van het groen en 

nieuwbouw onderwerpen. Wij dachten bij het maken 

van de afspraak verder te zijn met het  

stedenbouwkundig plan. Dit is niet het geval.  

Daarnaast organiseert de gemeente (Sunny Selwerd) in 

januari 2020 een aantal bewonersavonden. Het gaat 

dan ook  over het opnieuw inrichten van Selwerd.  

Onze plannen moeten op elkaar aansluiten. Daarom 

wachten wij deze bijeenkomsten af.  Daarna gaan wij 

met de klankbordgroep in gesprek.  

Alle bewoners van Selwerd ontvangen een uitnodiging 

voor de bijeenkomst van de gemeente.  

Spreekuur op de maandag van 15.00—16.00 uur 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. 

Het is ook al weer een tijd geleden dat wij bij u thuis 

langs kwamen.  Misschien wilt u iets over het sociaal 

plan weten of gewoon even bijpraten. U bent van  

harte welkom op het spreekuur. Het spreekuur is in 

het Wijkbedrijf Selwerd aan de Bottelroosstraat 3.  

Iedere maandag van 13 januari tot en met 17 februari 

zijn wij van 15.00 - 16.00 uur aanwezig.  

 

Lukt het u niet om langs te komen op het spreekuur? 

Neemt u dan gerust contact op met  Nathalie de Jong 

per mail info@dehuismeesters.nl of  

telefonisch op (050) 365 71 71. Het is altijd  

mogelijk om een afspraak te maken.  Blijft u vooral niet 

met uw vragen zitten.   

januari 2020 

Spreekuur 

Op: maandagmidagen (13 januari tot en 

met 17 februari 2020) 

Waar: Wijkbedrijf Selwerd 

Ruimte: De werkplaats 

Hoe laat: van 15.00 tot 16.00 uur 

? 


