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ONDERWERP 

Uitnodiging inloopavond ontwerp Reconstructie Van der Helstlaan en omgeving. 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente Vlissingen is bezig met de voorbereiding van het project "Reconstructie van der Helstlaan 
e.o." De verouderde riolering wordt vervangen en er wordt een nieuw hemelwaterriool aangebracht. 
Daarnaast gaan wij de wegverharding en trottoirs vernieuwen inclusief de openbare verlichting en waar 
nodig het openbaar groen. Het afgelopen jaar zijn de plannen verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. 

Inloopavond: 
Met deze brief willen wij u uitnodigen voor een inloopavond op maandag 22 oktober van 17.00 t/m 19.00 
uur in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, om u te informeren over de werkzaamheden rondom de Van 
der Helstlaan. ..~ 

Op de inloopavond is het schetsontwerp van de inrichting van de straten te zien en zijn 
medewerkers van de gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Na de inloopavond 
ligt het schetsontwerp ook ter inzage in het stadhuis bij de publieksbalie. 

Internetsite: 
Kunt u op deze avond niet aanwezig zijn of wilt u het schetsontwerp thuis bekijken, dan kan dat vanaf 
vrijdag 19 oktober a.s. via het internetadres: www.vlissingen.nl/vanderHelstlaan . 

Reageren 
Vanaf vrijdag 19 oktober t/m maandag 5 november kunt u uw opmerkingen op het ontwerp aan ons 

kenbaar maken. Dit kunt u doen door het invullen van een reactieformul ier. Op de inloopavond en op 

onze internetsite zijn reactieformulieren aanwezig. Alle reacties worden verzameld en beantwoord in een 

reactieschrift. Eventuele wijzigingen worden verwerkt in het Definitieve Ontwerp. Deze documenten 

worden op de website geplaatst en u wordt hierover per brief geïnformeerd. 


Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
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