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Buro Lievense CSO is druk bezig om de uitkomsten van de placegames te verwerken 

in een schetsontwerp voor de hele wijk. Op donderdagavond 8 november krijgt u een 

toelichting op het schetsontwerp. U bent deze avond van harte welkom om het 

ontwerp te bekijken, vragen te stellen, opmerkingen toe te voegen etc. Vervolgens 

worden de opmerkingen van deze avond meegenomen en verwerkt in een Voorlopig 

Ontwerp dat eind november wordt gepresenteerd. 

REGENWATER AFVOEREN IN DE VOORTUIN 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een folder over afkoppelmogelijkheden van 

regenwaterafvoeren. Hier staan ideeën in  voor een watervriendelijke tuin.  In de periode 

januari/februari 2019 zullen we enkele workshops organiseren over het afkoppelen van 

regenwaterafvoeren op particuliere grond onder begeleiding van een afkoppelcoach.        

GASLOZE WONING? EERST ISOLEREN! 

Alle gemeenten in Nederland moeten eind 2021 een 

plan hebben hoe en wanneer de woonwijken in de 

gemeente van het gas afgaan. Dit vergt goed overleg 

met inwoners en bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties. 

Voordat de gemeente concreet aan de slag gaat, wordt 

er eerst gekeken wat er bijvoorbeeld bij de buurt-

gemeenten gebeurt, om hiervan te leren.  

Op korte termijn kunt u zelf ook wat doen: isoleren! Dit 

kan financieel al een leuke besparing zijn.  

Kijk voor meer info op www.jouwhuisslimmer.nl. 

 

 

     HERVATTING WERKZAAMHEDEN GAS- EN WATERLEIDING 

Het vervangen van de gas- en waterleiding heeft een tijd stilgelegen. Stedin was niet 

tevreden over de kwaliteit, planning en communicatie van de uitvoerende onderaannemer. 

Inmiddels heeft Stedin een andere onderaannemer gevonden die de werkzaamheden weer 

gaat oppakken. Naar verwachting wordt er omstreeks 12 november weer gestart. Over de 

locatie en de exacte uitvoering ontvangt u van Stedin een schriftelijk bericht. Hier staan ook 

de namen en telefoonnummers van de contactpersonen in vermeld. 

DONDERDAG  

8 november 2018 

 

LOCATIE  

gebouw B van de BAM 

 

PROGRAMMA 

 

19.30 - 19.45 u 

ontvangst 

 

19.45 -  20.30 u 

toelichting op 

ontwerpkeuzes 

 

20.30 - 21.15 u 

bespreken ontwerpen 

 

21.30 u afronding avond 

 

  

 

  

http://www.jouwhuisslimmer.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOtduKr5zeAhVC3aQKHfigATMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.duurzaan.nl/duurzaan-wonen/zaanstad-stimuleert-isolatie-woningen/&psig=AOvVaw24eJqUtMJTkp7kW1IMAYaj&ust=1540377385817914

