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Beste omwonende,
Vanaf oktober 2020 hebben omwonenden en andere belanghebbenden inbreng kunnen leveren voor het
concept beeldkwaliteitsplan voor het natuur inclusieve woongebied Oude Tempel. Met deze brief nodigen we
u uit voor de online presentatie van dit concept beeldkwaliteitsplan op maandag 29 maart 2021.
Korte terugblik: participatie oktober 2020 tot heden
Tijdens de online bijeenkomsten van 26 en 27 oktober en 30 november 2020 deelden we de actuele stand
van zaken met omwonenden en blikten we vooruit naar het vervolg. Daarnaast spraken we over het proces
voor Oude Tempel en welke inbreng geleverd kon worden voor het concept beeldkwaliteitsplan. De
volgende thema’s kwamen daarbij aan bod:
➢
➢
➢
➢

Wonen
Verkeer/Infrastructuur
Natuur/Bos/Centrale Park
Inrichting/De Randen

Naast deze online bijeenkomsten bestond de mogelijkheid om vanaf oktober 2020 inbreng te leveren op
deze thema’s via het participatieplatform www.denkmeeover.nl/oudetempel én tijdens individuele
gesprekken.
Uitnodiging voor online presentatie van het concept beeldkwaliteitsplan
De inbreng op de vier thema’s zoals hierboven genoemd, hebben wij bekeken en beoordeeld bij het
opstellen van het concept beeldkwaliteitsplan. Graag geven wij u een terugkoppeling over welke inbreng we
wel en welke inbreng we niet hebben verwerkt in dit concept en de redenen daarvoor. Wij nodigen u
daarom van harte uit voor de online presentatie en terugkoppeling op maandag 29 maart om 19:30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden op www.denkmeeover.nl/oudetempel via de knop ‘Agenda’.
Kunt u zich niet online inschrijven? Dan kunt u dit telefonisch doen bij projectondersteuner Nancy Mulder
via 035 – 609 36 02.
Heeft u behoefte aan een individueel gesprek?
Bijvoorbeeld omdat u individuele vragen of zorgen heeft? Dat kan door een afspraak te plannen via
projectondersteuner Nancy Mulder via 035 – 609 36 02.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.denkmeeover.nl/oudetempel en op www.oudetempel.nl. Heeft u vragen of
opmerkingen naar aanleiding van deze uitnodigingsbrief? Neemt u dan gerust contact op met projectleider
Reinier Kalt via R.Kalt@soest.nl.
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Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Hans Sluizeman
Het hoofd van de afdeling Ruimte

