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Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst 1 december  
planontwikkeling woningbouw Slingerbos 

 
 

Beste heer en/of mevrouw , 
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U woont in Ophemert. De gemeente wil langs de dijk van Ophemert woningen realiseren. Het gaat om het 

woningbouwproject Slingerbos. Door de dijkversterking zijn de plannen vertraagd. We pakken het plan nu weer 

op. In deze brief leest u in welke fase het plan is. En over de informatiebijeenkomst voor inwoners.   

 

Plan Slingerbos  

Er is grote behoefte aan woningen. Daarom wil de gemeente zo snel als mogelijk starten met de bouw van 

woningen. Om dit mogelijk te maken hebben we het stedenbouwkundige plan afgerond. Het juridisch-

planologische plan (wijzigingsplan zuidelijke plangebied) is in concept gereed. De gemeente bouwt de woningen 

niet zelf, maar verkoopt de grond. De volgende stap is de aanbesteding aan marktpartijen die de woningen gaan 

bouwen. Het doel is in 2023 te starten met bouwen. 

 

Digitale informatiebijeenkomst 1 december 2021  

Graag informeren wij u uitgebreider over de plannen. U bent dan ook van harte welkom op woensdag 1 december 

a.s. bij de informatiebijeenkomst. Wij vertellen u over de plannen en u kunt hierover vragen te stellen. Door de 

aangescherpte regels rondom Corona zijn wij genoodzaakt deze bijeenkomst digitaal te organiseren. Dat doen we 

via de applicatie Zoom.  

 

• Datum: woensdag 1 december 2021 

• Tijdstip: 20.00 tot 21.00 

• Online via de applicatie Zoom 

 

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht. Stuur hiervoor uiterlijk 28 november 2021 een e-mail naar 

dave.alberts@westbetuwe.nl. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u alle informatie en de instructies om 

digitaal deel te nemen. We lichten ook toe hoe u de applicatie Zoom kunt downloaden en gebruiken. Bent u niet in 

de gelegenheid om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u na afloop de presentatie op de gemeentelijke 

website bekijken: https://www.westbetuwe.nl/woningbouw-ophemert-slingerbos. 
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Informatiekraam bij Huis Op Hemert (Blankenburgsestraat 3) 10 december 2021 

Naast de digitale bijeenkomst kunt u ook op vrijdag 10 december tussen 10.30 en 14.00 langs komen bij de 

informatiekraam die wij die dag opzetten bij Huis Op Hemert. Deze kraam staat buiten en biedt u de gelegenheid 

1 op 1 en op 1,5 meter afstand de plannen te bekijken en vragen te stellen.   

 

Heeft u nog vragen?  

Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Dave Alberts, 

projectmanager van de gemeente, via dave.alberts@westbetuwe.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van gemeente West Betuwe 

 

 

Erwin Donga 

teamleider 
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