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Beste bewoner van Weespersluis,
Hartelijk welkom als bewoner van Weespersluis! Wij wensen u veel woonplezier en geluk toe in de
nieuwste, en wat ons betreft ook de mooiste wijk van Weesp.
Zoals u wellicht weet, wordt Weespersluis ontwikkeld door de GEM Bloemendalerpolder, waarin BPD
Ontwikkeling, Adriaan van Erk Ontwikkeling, AM, Blauwhoed en Van Wijnen partner zijn.
De GEM Bloemendalerpolder is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de verschillende
woongebieden. Dat betekent dat de GEM onder meer het openbaar gebied in uw wijk aanlegt.
U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben: het gebied waarin u woont, is nog niet helemaal af. En mogelijk
bent u zelf ook nog bezig met het verder perfectioneren van uw woning voordat u er definitief gaat wonen.
Website
Graag willen wij u op de hoogte houden van praktische zaken rond het werk waarvoor de GEM
Bloemendalerpolder verantwoordelijk is. Daarbij moet u denken aan informatie over werkzaamheden in
het openbaar gebied, tijdelijke wegafsluitingen, de planning en de meer uitgewerkte plannen voor onder
andere de parken en andere delen van Weespersluis.
Daarvoor hebben wij een platform beschikbaar dat openbaar toegankelijk is:
https://bloemendalerpolder.mett.nl.
Automatisch updates ontvangen
U kunt natuurlijk steeds zelf de site opzoeken, maar u kunt ook automatisch updates ontvangen. Als u dat
wilt, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via info@lindaprojectondersteuning.nl. Geef daarbij aan in welk
deel van Weespersluis u woont of komt te komen (bijvoorbeeld Waterrijk 4A2).
Ook kunt u dit mailadres gebruiken voor vragen over (werkzaamheden in) het openbaar gebied in uw wijk.
Uw mailbericht komt dan terecht bij Linda van den Berg, projectsecretaris van de GEM
Bloemendalerpolder. Zij heeft nauw contact met de contractbegeleiders voor de aannemer(s) die zorgen
voor de aanleg van het openbaar gebied in opdracht van de GEM Bloemendalerpolder. Samen zorgen zij
ervoor dat u op de hoogte gehouden wordt en dat uw vragen worden beantwoord.
Vriendelijke groeten,
GEM Bloemendalerpolder
Fred Langeslag, projectdirecteur
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