Beste initiatiefnemer en/of geïnteresseerde in Oosterwold,
Wij hopen dat jullie een fijne zomerperiode hebben gehad. Team Oosterwold heeft dankzij de
sluiting van het kantoor naast een fijne vakantie ook de ruimte gehad om de administratie op orde te
hebben en ons klaar te maken voor de komende tijd waarin we samen met jullie weer de volgende
stappen gaan maken in de ontwikkeling van Oosterwold. Hierbij ontvangt u een korte mailing met
drie onderwerpen.
1. Bestemmingsplan in raad
Op 1 september wordt het bestemmingsplan Oosterwold behandeld in de gemeenteraad om
19.15 uur in de Blauwe zaal van het stadhuis. Deze behandeling is openbaar en kan worden
bijgewoond vanaf de publieke tribune. De bespreking is ook live te volgen via de website van
de gemeenteraad. Meer details zijn te vinden op:
http://almere.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3321#
2. Informatieavond Energie
Op woensdagavond 28 september organiseren we samen met TNO en Liander, en de
gemeente Almere een informatieavond rondom het thema Energie. De uitnodiging hiervoor
is als bijlage toegevoegd.
Vorige week hebben wij ook een uitnodiging verstuurd voor een kennismakingsavond met
Staatsbosbeheer op 7 september. Aanmelden voor deze avond kan per email aan:
almeerderhout@staatsbosbeheer.nl.
3. Telefonische bereikbaarheid en e-mailverkeer per 1 september 2016

Zoals we voor de zomer al meldden, is vanaf 1 september onze telefonische bereikbaarheid
voor geïnteresseerden en initiatiefnemers anders georganiseerd. Voor het allereerste
contact kunnen (mogelijke) initiatiefnemers het algemene telefoonnummer (036) 5277528
en het mailadres oosterwold@almere.nl gebruiken. Na het zetten van de groene stip
koppelen wij je aan een projectondersteuner, dit is dan je vaste aanspreekpunt. Je ontvangt
dan ook haar directe telefoonnummer. Het e-mailadres blijft wel oosterwold@almere.nl.
Vermeld bij de mail vooral ook het onderwerp en het initiatiefnummer.
De telefonische bereikbaarheid van je projectondersteuner is vanaf nu op maandag tot en
met donderdag van 10 tot 11 uur. En op maandag- en woensdagmiddag van 14 tot 15 uur.
Meer details over de bereikbaarheid zijn te vinden in deze mailing:
http://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2014/03/20160714-Mailing-8.pdf
Deze en eerdere mails aan alle initiatiefnemers en bij ons geregistreerde geïnteresseerden zijn te vinden op
onze website http://maakoosterwold.nl/publicaties/
Als u in het vervolg niet meer van dit soort mails wilt ontvangen kunt u dat laten weten door een bericht terug
te sturen aan oosterwold@almere.nl.
Namens gebiedsteam Oosterwold,
Ivonne de Nood
Gebiedsregisseur Oosterwold

Gebiedsteam Oosterwold werkt in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold, welke een samenwerking is
tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het
waterschap Zuiderzeeland.

