MASTERPLAN NIEUWVLIET-BAD
Uitnodiging roadshow
Woensdag 29 september 2021

Op woensdag 29 september a.s. organiseren wij een roadshow in Nieuwvliet-Bad. Tijdens de roadshow
gaan de projectleiders graag met u in gesprek over de status van de zes deelprojecten van de eerste
uitvoeringsfase van het Masterplan Nieuwvliet-Bad. U bent van harte welkom!
Waarom een roadshow
We hebben er als projectteam lang naar uit gekeken om inwoners, ondernemers en overige geïnteresseerden te ontmoeten tijdens
een fysieke bijeenkomst. Dit was door de COVID-19 maatregelen lange tijd niet mogelijk. Nu er meer kan, organiseren we deze roadshow. Dat doen we woensdag 29 september op verschillende tijdstippen en buitenlocaties, zodat zoveel mogelijk belangstellenden
van deze uitnodiging gebruik kunnen maken en we de bezoekers over de dag kunnen verdelen. Door elkaar te treffen op locaties in
het projectgebied zelf, krijgt u een nog beter beeld van het project.

Waar en wanneer
De roadshow gaat langs de volgende drie buitenlocaties:

1

Plein Zouterik, St. Pierre (bij de opgang van de Strandganger)
10.00 – 12.00 uur

2

Ingang bij de Groese Polder aan de Zeeweg
14.00 – 16.00 uur

3

Nieuwvliet, hoek Cadzandseweg-Mettenijedijk
18.00 – 20.00 uur

2
1

3

Programma
Tijdens alle tijdsblokken zijn de projectleiders aanwezig om u te informeren over de status van alle zes deelprojecten. Maar vooral is
er ruimte voor gesprek!

Aanmelden
U kunt zich tot en met zondag 26 september aanmelden via https://bit.ly/3nLOjzs, of scan met uw smartphone de QR-code. U ontvangt
na aanmelding een bevestiging. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier maakt u een keuze voor het tijdsblok en het uur dat u
binnen dat tijdsblok wilt langskomen. Op deze manier kunnen we ook binnen de tijdsblokken de bezoekers spreiden. Binnen het uur van
uw keuze kunt u langskomen wanneer u wilt.
Bij slecht weer, of als we meer aanmeldingen ontvangen dan het programma toelaat, verschuiven we de roadshow
of passen we het programma aan. In dat geval ontvangt u van ons bericht.

Graag tot ziens op woensdag 29 september!

[scan me]

Op de website www.gemeentesluis.nl vindt u meer informatie over het project. Daarnaast kunt u het laatste nieuws volgen via
de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen over het project? Of wilt u iemand aanmelden voor de nieuwsbrief?
Mail dan naar nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl.
De uitvoering van het project Masterplan Nieuwvliet-Bad Fase 1 wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zeeland en het Ministerie van LNV.

