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Beste buurtbewoner,
Op donderdag 8 april tussen 19.00 en 20.00 uur organiseert Amstelring een online informatiebijeenkomst.
Via deze brief nodigen we u hier graag voor uit.

Aanleiding nieuwbouw
Het huidige woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd
waardoor nieuwbouw onvermijdelijk is. Amstelring ziet dit als een kans om een nieuw zorg- en wooncomplex
plus woningen en voorzieningen te bouwen die toekomstbestendig zijn. Een plek die in verbinding staat met
de rest van de wijk Bornholm. Een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud.

Digitale informatiebijeenkomst
Het liefst hadden we u op de locatie zelf over de plannen willen informeren, maar door corona is dit helaas
niet mogelijk. Tijdens de online bijeenkomst op 8 april willen we u graag vertellen over
de nieuwbouwplannen. Ook kunnen we u schetsontwerpen laten zien van het terrein. Dit zijn ontwerpen
die een goed beeld geven van de nieuwe bebouwing. De ontwerpen zijn nog niet definitief.
Er zijn op 8 april medewerkers van Amstelring, het architectenbureau en de gemeente aanwezig
om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Informeren en meedenken
De daadwerkelijke uitvoering van de nieuwbouw zal nog een tijd duren en een exacte startdatum kunnen
we nog niet geven. Toch willen we u als bewoner van Bornholm nu al informeren over de plannen. Ook willen
wij u de komende tijd de gelegenheid geven om mee te denken over de invulling van de openbare ruimte,
het groen en eventuele voorzieningen. Tijdens de bijeenkomst hoort u hier meer over.

Op de hoogte blijven
Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn, maar wilt u toch op de hoogte blijven?
Of wilt u meedenken? Dan kunt u mailen naar info@holmkwartier.nl. Dan kunnen we u na de bijeenkomst
per mail bereiken.
Vanaf 6 april is de website www.holmkwartier.nl online. Hier kunt u zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief over de nieuwbouwplannen van Amstelring.

Aanmelden
Wij zien u graag online op donderdagavond 8 april. U kunt uw aanmelding sturen naar
info@holmkwartier.nl. In het onderwerp van uw mail zet u ‘Aanmelden informatiebijeenkomst 8 april’.
De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats via Google Meet. Na uw aanmelding ontvangt
u van ons de link om deel te nemen.
Met vriendelijke groet,
Jos Kikkert
Manager Vastgoed Amstelring

