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Update bijeenkomst conceptplan nieuwbouw Buitenlust 29 april 2020 

Geachte meneer/mevrouw, 

Wij willen u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen rond de beoogde 
woningbouw in Buitenlust. Gezien de huidige coronacrisis kunnen we op dit moment geen 
inloopbijeenkomst organiseren. Ondertussen hebben we ook, zoals in de vorige 
bewonersbrief aangekondigd, de mogelijkheden onderzocht om de schetsontwerpen  online 
te presenteren. 

De werkgroep Buitenlust Groen heeft haar zorgen geuit over  online  participatie juist in een 
tijd dat veel mensen zich grote zorgen maken over het coronavirus, ieders gezondheid en de 
onzekerheden die de maatregelen tegen het virus met zich meebrengen. Wij delen deze 
zorg. Tegelijkertijd blijft het tekort aan sociale woningen in de gemeente een groot probleem. 
Daarom schorten we het maken van de plannen niet tot nader order op, maar houden we 
voorlopig wel vast aan de fysieke informatiebijeenkomsten met de bewoners. 

I nloopbijeenkomst in september 

Wij hopen in september de drie modellen die nu gemaakt zijn, met de buurt te kunnen 
bespreken. Omdat wij niet weten hoe lang de maatregelen tegen het coronavirus nog duren, 
kunnen wij nu nog geen datum voor een informatiebijeenkomst plannen. Uiteraard zullen wij 
u daarover informeren zodra we meer weten. Als na september nog geen 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd mogen worden overwegen wij de drie modellen 
alsnog  online  te presenteren. U krijgt dan de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan en 
te reageren op deze modellen. 

Meer informatie 

Deze brief en andere informatie over de beoogde bouw van sociale huurwoningen in heel 
Diemen  vindt u ook terug op de webpagina van de gemeente  Diemen: 
https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Sociale huurwoningen/Locatie Buitenlust 

Met riendelijke groet,  n 
Me 'e namens wonings ic ting  Rochdale 

Martin ornelissen 
Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente  Diemen 
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