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Beste bewoner van de Muziekwijk,
We nodigen u van harte uit om op 7 november 2018 tijdens de inloopbijeenkomst
een toelichting van één van de vertegenwoordigers van de gemeente op de concept
gebiedsvisie voor de Louis Armstrongweg te krijgen om van leegstaande kantoren
aan de Louis Armstrongweg woningen te maken. U kunt op deze avond vragen
stellen over en uw reactie geven op deze concept gebiedsvisie.
Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis
Armstrongweg te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren,
voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en
een veilige verkeersstructuur. Het is niet de bedoeling om het gehele gebied
helemaal te transformeren naar woonruimte, want een goede mix van wonen en
werken is juist gewenst.
Wethouder Loes Ypma en vertegenwoordigers van de betrokken partijen zijn
aanwezig om u meer over de gebiedsvisie te vertellen. Bovendien is dit het moment
om uw goede ideeën te delen en zorgen te uiten voordat het plan definitief wordt.
Met uw inbreng op deze avond kan de gebiedsvisie nog worden aangepast.
Vervolg op de eerste inloopbijeenkomst
Op 25 april vond de eerste inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en
ondernemers van de Louis Armstrongweg. Zo’n 55 geïnteresseerden gingen in op de
uitnodiging van de gemeente om aan te geven wat ze aanspreekt en welke zorgen zij
hebben bij deze ontwikkeling. De opbrengst van deze avond is in de gebiedsvisie
verwerkt.
Inloopbijeenkomst
Wij hopen u te zien op
woensdag 7 november 2018
19.30 -21.00 uur
Kantoorgebouw Louis Armstrongweg 54

Concept gebiedsvisie inzien?
Ga naar stadwest.almere.nl/muziekwijk
Meer weten?
Ga naar stadwest.almere.nl/muziekwijk
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen,

M.J. Schotman
Afdelingsmanager
Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit
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