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Participatie openbare ruimte Rotsoord
Het voormalige bedrijventerrein Rotsoord verandert langzaam maar zeker in een aantrekkelijk woonen werkgebied. In 2018 zijn verschillende bouwprojecten afgerond of bijna afgerond en daarom is
het nu tijd om de openbare ruimte te vernieuwen. Daarvoor nodigt de gemeente bewoners en
omwonenden, gebruikers en eigenaren uit om samen aan de slag te gaan met het ontwerp. De
gemeente zal daarna stap voor stap de wegen en de auto- en fietsparkeerplekken opnieuw aanleggen
en meer groen in het gebied brengen. De eerste bijeenkomst is gepland op 7 februari vanaf 19.00
uur in de workshopruimte van restaurant LE:EN op Heuveloord 40. Wij nodigen u uit om op deze
avond aanwezig te zijn en samen een eerste stap te zetten in het maken van het ontwerp.
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