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De bewoners van Buitenlust 

Onderwerp Datum 
Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw Buitenlust 30 augustus 2019 

Beste bewoner van Buitenlust, 

Graag nodig ik u uit voor een bewonersbijeenkomst op woensdagavond 11 september in 
De Omval over de voorgenomen nieuwbouw in Buitenlust. Hierover ontving u begin juli een 
brief van de gemeente  Diemen.  Het gaat om de bouw van ongeveer 40 woningen. 

Samen met u en woningbouwcorporatie  Rochdale  wil de gemeente een concept-plan maken 
voor de nieuwbouw in Buitenlust. Dit plan gaat niet alleen over het ontwerp zelf, maar ook 
over de inpassing van de woningen in de omgeving en zaken als het verkeer, de 
speelplekken, het groen en dergelijke. 

De bijeenkomst op woensdag 11 september bestaat uit twee delen. In het eerste deel kunt u 
vragen stellen over het besluit dat de gemeente heeft genomen om woningen te gaan 
bouwen in Buitenlust. In het tweede gedeelte neemt woningbouwcorporatie  Rochdale  het 
stokje over van de gemeente. Zij zullen u informeren over het ontwerpproces en hoe 
Rochdale  en de gemeente u daar de komende maanden bij willen betrekken. De 
bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Renske Keur. 

U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom in de foyer van De Omval, Ouddiemerlaan 104. 

Programma 

18.45 uur 

19.00 uur 

Inloop 

Welkom door wethouder Lex Scholten 
Stand van zaken nieuwbouw in Buitenlust door Hielke Regnerus 
(projectleider gemeente  Diemen) 

19.15 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen 

20.00 uur Pauze 
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20.15 uur Hoe nu verder? 
Kennismaking en uitleg ontwerpfase door  Lars  Mosman (projectleider 
Rochdale)  en Yvette Pasman  (facilitator  ontwerpproces). 
Mogelijkheid tot inschrijven voor de vervolgsessies. 

21.15 uur Einde bijeenkomst 

Aanmelden 
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar 
Laura.Niihoffadiemen.nl onder vermelding van: Aanmelding bewonersbijeenkomst 
Buitenlust. Kunt u op woensdag 11 september niet aanwezig zijn maar wilt u wel 
meedenken? Dan kunt u zich via hetzelfde e-mailadres aanmelden onder vermelding van: 
Aanmelding meedenken over nieuwbouw in Buitenlust. U ontvangt dan na 11 september 
meer informatie. 
Heeft u geen  e-mail  dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Laura Nijhoff, telefoon 06-
62 56 61 342. 

Meer informatie 
Deze brief en andere informatie over de bouw van huurwoningen vindt u ook terug op 
www.diemen.nl/inwoner op de pagina sociale woningbouw. 

Met vriendelijkeygroet, 

Lex Scholten 
yv,etheii:ider gemeente  Diemen 
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