
1

Van: )
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 10:20
Aan:
Onderwerp: Nieuws Werkeiland
Bijlagen: welstandsadvies Sluisstraat.pdf; erfgoedcie Sluisstraat.docx; 5900619_

1615459463597_2213_210225_Sluisstraat_DO200_A0_plg.pdf; 5900619_
1615459491460_2213_210225_Sluisstraat_DO300_A1_doorsnede.pdf; 5900619_
1615459524672_2213_210225_Sluisstraat_DO400_A1_gevels.pdf; 5900619_
1615459576660_2213_210302_Sluisstraat_DO500_detailboek.pdf

Geachte Werkeilandbewoners en andere geïnteresseerden,  
 
Plan Veldboom aan de Sluisstraat  
Het plan van Veldboom aan de Sluisstraat heeft zowel van de Erfgoedcommissie als van Welstand een positief 
advies ontvangen. Bijgaand sturen wij u het plan dat is getoetst en de genoemde adviezen mee (in twee mails, de 
bestanden zijn te groot om in 1x te versturen).. Veldboom zal, wanneer alles geregeld is met betrekking tot de 
aankoop van grond van de gemeente, de omgevingsvergunning aan gaan vragen. Wij houden u op de hoogte hiervan 
en Veldboom zal u eveneens verder informeren.  
 
Plan Levago 
In onze vorige mail hebben wij u geïnformeerd dat wij, conform het raadsbesluit, een extern bedrijf hebben 
ingeschakeld om de onderhandelingen met Levago op te gaan starten. Dit bedrijf is hiermee in volle gang aan de 
slag. Te zijner tijd zullen wij de uitkomsten met de raad delen.  
 
De Cornelis 
De ontwikkelaar is klaar met het talud en de grond die was gestort op de Levago-kavel is door hen weggehaald. 
Verder hebben wij een voetpad aangelegd in de nabijheid van de entree. In de week van 19 april a.s. zal firma De 
Jonge uit Sint Jansklooster de beplanting aanleggen bij de Cornelis en wordt dit deel afgerond.  
 
Kavel Rijksvastgoedbedrijf, Oostvaardersdijk 11 
De ontwikkelaar die een positief advies heeft gekregen van Welstand, is door gemeente geïnformeerd, evenals de 
andere ontwikkelaar die een negatief advies heeft gekregen. We hebben hierover verder geen nieuws, het is nu 
wachten totdat de overeenkomst door de ontwikkelaar met het Rijksvastgoedbedrijf is gesloten en zij een vergunning 
indienen. Tegen die tijd willen wij graag in contact komen met de bewoners die hierachter wonen, omdat er op een 
deel van de grond van het Rijksvastgoedbedrijf nu parkeerplaatsen liggen. We zullen samen moeten bekijken hoe en 
door wie dit opgelost kan worden.  
 
Wanneer u vragen heeft, dan horen wij dit graag. Ik ben vanaf 12 april tot en met 20 april afwezig. Daarna kan ik uw 
vragen beantwoorden.  

Met vriendelijke groet,  

 
projectmanager 
Team Projectmanagement 
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Wij werken duurzaam en digitaal en  
ontvangen uw correspondentie daarom  
bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld  
via e-mail of e-formulier!  
Privacy Statement  




