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Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw Buitenlust

30 augustus 2019

Beste bewoner van Buitenlust,
U heeft donderdag 29 augustus een uitnodiging ontvangen voor een bewonersbijeenkomst
op woensdagavond 11 september in theater de Omval over de voorgenomen nieuwbouw in
Buitenlust. Deze brief heeft tot onduidelijkheid en vragen geleid.
In de brief staat dat in het eerste deel van de bijeenkomst op 11 september vragen gesteld
kunnen worden over het besluit dat de gemeente heeft genomen om woningen te gaan
bouwen in Buitenlust. Voor alle duidelijkheid: de gemeente heeft dit besluit nog niet
genomen. De gemeente heeft wel besloten dat Buitenlust een van de zoeklocaties is voor de
nieuwbouw. Vanaf 11 september start de ontwerpfase en wil de gemeente samen met
woningbouwcorporatie Rochdale en de bewoners een ontwerp maken voor deze nieuwbouw.
Dit ontwerp zal vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad die naar verwachting in
2020 een besluit zal nemen of de woningen in Buitenlust gebouwd worden.
Excuses voor de onduidelijkheid en mogelijke onrust die door de uitnodiging is ontstaan. Ik
hoop u te ontmoeten op woensdag 11 september vanaf 18.45 uur in theater De Omval,
Ouddiemerlaan 104.
Aanmelden bewonersbijeenkomst
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar
Laura.Nijhoff@diemen.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
25 66 13 42.
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 vriendelijke groet,

Lex Scholten
Wethouder gemeente Diemen
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