MASTERPLAN NIEUWVLIET-BAD
Uitnodiging roadshow
Woensdag 28 september 2022

Woensdag 28 september organiseren we de derde roadshow over de projecten van de eerste uitvoeringsfase van het Masterplan Nieuwvliet-Bad. De roadshow vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur en van
19.00 tot 21.00 uur in het dorpshuis van Nieuwvliet (Sint Pieterstaat 3).
Uitvoering van start
Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de projecten Dijkenlandschap en Baanstpolder gestart en afgerond. De aannemers zijn
bekend en daarmee gaan de eerste projecten van het Masterplan Nieuwvliet-Bad daadwerkelijk in uitvoering! Ook het project Entree
Strandganger is volop in voorbereiding. De projectleiders geven u graag een toelichting op de uitvoering, planning en gevolgen
tijdens de roadshow. Wethouder Marian van Oostenbrugge is ook aanwezig.

Tijdsblokken
Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk bezoekers de gelegenheid te geven de roadshow te bezoeken. Daarom is de roadshow
verspreid over twee tijdsblokken: van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij beide tijdsblokken zijn alle projectleiders aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de aannemers en de netwerkbeheerder zijn van de partij. Binnen het door u opgegeven
tijdsblok kunt u langskomen wanneer u wilt. Als we meer aanmeldingen ontvangen dan het programma toelaat, zijn we genoodzaakt
het programma aan te passen. In dat geval ontvangt u van ons bericht.

Starthandeling
Om 16.15 uur organiseren we in het dorpshuis een starthandeling voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Sint Bavodijk,
eveneens in aanwezigheid van wethouder Marian van Oostenbrugge. Ook hierbij bent u van harte welkom!

Aanmelden
U kunt zich tot en met vrijdag 23 september hier aanmelden voor de roadshow en/of de starthandeling. Na uw aanmelding ontvangt u
een bevestiging.
Met uw aanmelding geeft u ons toestemming voor het sturen van informatie over de roadshow. Uw naam en e-mailadres worden niet
gedeeld met derden en na de roadshow worden de aanmeldingen verwijderd.

Graag tot ziens op woensdag 28 september!

Op de website www.gemeentesluis.nl vindt u meer informatie over het project. Daarnaast kunt u het laatste nieuws volgen
via de 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.

