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Geachte omwonende en /of belanghebbende,

Op het terrein van het voormalige gemeentehuis wordt het nieuwbouwplan 'De Bannehoven'
gerealiseerd. Graag willen wij u uitnodigen voor de inloopmiddag / -avond om u to informeren over de
voortgang.

Hoe ver zijn we met de plannen?
Het gemeentehuis is enkele jaren geleden gesloopt. In 2018 is de ontwikkelcombinatie BPD-T&G
gestart met het uitwerken van het plan ̀ de Bannehoven' met ongeveer 150 woningen. BPD-T&G won
de door de gemeente uitgeschreven competitie. Zoals in de vorige berichten al gemeld, was een
participatiegroep, bestaande uit bewoners en bedrijven uit de wijk, betrokken bij de keuze van het
plan. Na de huffs-aan-huffs brief van juli 2018 hebben zich nog 8 bewoners uit Rooswijk aangemeld
voor de participatiegroep. De groep is vervolgens betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Wanneer en waar is de inloopmiddag / -avond?
Op 22 lanuari organiseren ontwikkelaars en gemeente een inloop voor de bewoners van Rooswijk.
Deze is van 16.00 tot 20.00 uur. Deze brede tijdsperiode is gekozen om zowel personen die graag
overdag tangs willen komen, alsmede personen die juist in de avond tijd hebben, ten dienste to zijn.
Om 19.30 uur zullen wethouder Mutluer en de directie van de ontwikkelaars aanwezig zijn om zich to
laten informeren over de voortgang van de plannen en zal de wethouder kort het woord tot de
aanwezigen richten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De inloop vindt plaats bij Zorgcentrum Guisveld, George Gershwinstraat 207 in Zaandijk.

Wat wordt er gepresenteerd tijdens de inloop?
Er zullen tekeningen voor de inrichting van het openbare gebied en uitgewerkte gevelaanzichten van
de nieuwbouwplannen to zien zijn. Vertegenwoordigers van de gemeente, ontwikkelaars en
architecten zijn aanwezig om toelichting to geven en uw vragen to beantwoorden.
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Wanneer begint de verkoop en de bouw?
Tijdens de inloop is nog geen verkoopinformatie beschikbaar. Het ontwerptraject duurt nog ruim een
half jaar. De start van de verkoop wordt verwacht in de 2e helft van 2019. Voorjaar 2020 zal worden
begonnen met de bouw. Tegen die tijd zullen wij u Hader informeren over de bouwactiviteiten. Als
alles mee zit dan krijgen de eerste nieuwe bewoners de sleutel in de eerste helft van 2021.

Wilt u meer weten over het plan? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over de verkoop van de
woningen? Dan kunt u terecht op de website www.debannehoven.nl. Via deze website kunt u zich
aanmelden als belangstellende, waarna u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Vriendelijke groe~ ~

eijers
Projectmanager gemeente Zaanstad


