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Uitnodiging online bijeenkomst -  HavenVeste (Frankeland) 

*21UIT04116*

Beste Bewoner, 

De gemeente Schiedam informeert u graag over het nieuwbouwplan aan de Nieuwe Haven 229-241. De 
Frankelandgroep wil haar zorgcomplex uitbreiden met 62 zorgappartementen voor ouderen. Om dit te 
kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan ligt 
binnenkort ter inzage. Om u bij te praten, organiseert de gemeente een online bijeenkomst. 

Meld u aan voor de online bijeenkomst 
Vanwege de coronamatregelen is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Wij 
organiseren daarom een online bijeenkomst  in de vorm van een webinar via het programma Microsoft 
Teams. Dit programma hoeft u niet te downloaden en is te gebruiken op telefoon, iPad, laptop of desktop. 

De online bijeenkomst vindt plaats op maandag 31 mei 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich 
tot maandag 31 mei 2021 tot 12.00 uur onder vermelding van uw naam, email en adres aanmelden via 
contact@schiedam.nl. U ontvangt dan via de mail een link waarmee u kan deelnemen aan de webinar. 

Agenda 31 mei 2021 
19.20 uur Via de link kunt u de webinar starten. 
19.30 uur Opening, toelichting door Frankelandgroep, Kokon (architect), toelichting ontwerp 

bestemmingsplan door de planjurist en het beantwoorden van vragen. 
21.00 uur Einde bijeenkomst. 

Oproep: geef uw vragen voorafgaand door 
Graag ontvangen wij voorafgaand aan de informatiebijeenkomst uw vragen. Op deze manier kunnen wij 
ons goed voorbereiden en de tijd zo efficiënt mogelijk benutten. Uw vragen kunt u mailen naar 
contact@schiedam.nl o.v.v. vragen online bijeenkomst HavenVeste. 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? 
Neem dan contact met mij op, projectleider Pascal Sansen. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 
14 0 10 of per email via contact@schiedam.nl.  
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Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen? Na afloop plaatsen wij de uitkomsten van 
de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden op de website: www.schiedam.nl/HavenVeste 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Schiedam, 
namens dezen,  
Projectleider gemeente Schiedam  

De heer P. Sansen 
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