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Het Zuidelijk Havengebied wordt een plek waar de inwoners en ondernemers van Alblasserdam trots 

op zijn. Het project is immers onderdeel van de entree tot de stad en wijk! Essentieel voor het slagen 

van de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied is het creëren van betrokkenheid, enthousiasme 

en draagvlak onder de stakeholders.   

Aanleiding 

De gemeente Alblasserdam heeft een tender 

uitgeschreven voor het Zuidelijk Havengebied. De 

ontwikkelcombinatie Stevast Ontwikkeling & De Langen & 

van den Berg hebben deze tender gewonnen. Na de 

selectie is de gemeente in gesprek gegaan met de 

ontwikkelcombinatie om de haalbaarheid te 

onderzoeken. Het conceptplan is voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Zij heeft ingestemd met het conceptplan. 

Het conceptplan zal nu verder ontwikkeld gaan worden 

om dit vervolgens in te dienen voor de aanvraag van een 

bestemmingsplanwijziging. 

Uitnodiging 

Als direct omwonende, ondernemer of andere 

betrokkene wordt u door de ontwikkelcombinatie Stevast 

Ontwikkeling & De Langen & van den Berg uitgenodigd 

voor de inloopbijeenkomst betreffende het Zuidelijk 

Havengebied. Tijdens de inloopbijeenkomst gaan wij 

graag met u in gesprek over de ontwikkeling van het 

gebied. 

Informatie geven en ophalen 

Op de inloopavond wordt het conceptplan aan de hand 

van informatiepanelen aan u getoond. Graag vernemen 

wij uw reactie op het conceptplan. Tijdens de bijeenkomst 

kunt u (eventueel anoniem) post-its plakken op de borden 

met uw opmerkingen. Als u op de hoogte gehouden wilt 

worden over het project dan kunt u uw gegevens 

achterlaten op de daarvoor beschikbare formulieren.  

 

Vervolgtraject 

Na de inloopbijeenkomst zullen er nog twee 

bijeenkomsten worden georganiseerd. De 2e bijeenkomst 

organiseren we in september. Dan worden de 

opmerkingen van de inloopavond op het conceptplan 

getoond en de wijze waarop deze verwerkt is in het plan. 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u nogmaals reageren op 

het ontwerp. Dat wordt de input van het ontwerp dat in 

oktober/november gepresenteerd wordt tijdens de 3e 

bijeenkomst. Het plan wat op de 3e bijeenkomst wordt 

getoond zal naar verwachting aan het eind van dit jaar ter 

besluitvorming bij de gemeenteraad worden ingebracht  

en is de basis voor de aanvraag van de 

bestemmingsplanwijziging. 

Bij afwezigheid 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan verwijzen wij u 

naar de projectwebsite www.havenblok.nl 

Vanaf 5 juli 2022 zal de landingspagina op deze website 

live staan. Op de website kunt u digitaal uw reactie geven 

op de plannen. Deze website zal ook het digitale platform 

zijn waarop u tussentijds op de hoogte wordt gehouden 

en waar u uw vragen kunt stellen of opmerkingen kunt 

plaatsen. 

Tijdens deze inloopavond zullen er foto's gemaakt 

worden. Mocht u bezwaar hebben dat u gefotografeerd 

wordt dan kunt u dit aangeven bij de organisatie. 

We kijken uit naar uw komst op 5 juli a.s. 

Met vriendelijke groet, 

Stevast Ontwikkeling BV  

De Langen & Van den Berg BV   

Datum: DINSDAG 5 JULI 2022 

Tijd: 18.30 -21.00 uur 

Locatie:  Landvast, Alblasserdam 

http://www.havenblok.nl/

