Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 28 mei 2021 09:22

Onderwerp:
Bijlagen:

RE: Presentatie vanavond/ overleg a.s. dinsdag
Afbeeldingen Flexwonen.pdf.DRF

De Flexwoningen (tijdelijk woningen voor een periode van 10-15 jaar) zijn bestemd voor 1- en 2-persoons
huishoudens die hier maximaal 2 jaar zullen wonen (geen kinderen<18 jaar)
We gaan nu uit van 72 Flexwoningen: (2 x 24=) 48 2-kamer-appartementen en 24 3-kamer-appartementen.
Zie bijlage voor luchtfoto, concept-ontwerp en plattegronden.
Fleb je hier zo voldoende aan?

Van:
Verzonden: vrijdag 28 mei 202109:00
Aan:

Onderwerp: RE: Presentatie vanavond/ overleg a.s. dinsdag

Floi allen,
Kunnen jullie even kort aangeven wat de doelgroep precies wordt in deze ruimtes?
Ook is het handig om voor nu dan de aantallen precies te hebben zodat ik met de verkeerskundige de
parkeernorm eens goed kan door rekenen.
Met de uitgangspunten en doelgroep kunnen we dan ook kijken of de wegen de toename met verkeersstromen
aankunnen.
IK hoor het graag.
Met vriendelijke groet.
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----- Oorspronkeliik bericht-----Van:
>
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 17:09
Aan:
■
1

Onderwerp: RE: Presentatie vanavond/ overleg a.s. dinsdag
Hallo allemaal,
Goed om hetgeen we gister hebben opgehaald dinsdag (11.00 uur) in het projectteamoverleg te bespreken.
Helaas heeft
vakantie en heb ik een andere afspraak op hetzelfde tijdstip waar ik niet onderuit kom. Ik stel
voor dat jullie het overleg zonder ons toch door laten gaan (gezien de planning). Het zal dinsdag m.i. toch veel
gaan over hoe/wanneer we in juni precies gaan communiceren. Ik heb
gevraagd om de actiepunten te
noteren zodat ik deze later aan de lijst kan toevoegen. Voor
en mij is het actiepunt om met de voetbalclub
en hondenclub in overleg te gaan.
Verder heb ik
. gevraagd om dinsdag aan te sluiten voor het onderdeel verkeer/parkeren. Vanuit de
wijkraad werden op deze onderdelen de voornaamste zorgen geuit: 1) volstaat een parkeernorm van 0,5-0,7 p.p.
per woning wel? De parkeerdruk is al hoog in de buurt, en 2)kunnen de smalle omliggende straten de extra
verkeersstroom aan? Hoe groot is deze straks? Wellicht kan '
’ daar dinsdag al iets meer over vertellen.
Sorry dat ik er niet bij kan zijn! Als er verder nog dingen zijn hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet.

Gemeente Oss
Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

....... Oorsoronkpliik hprirhr-----Van:
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 08:58
Aan-

cr:

Onderwerp: RE: Presentatie vanavond

------ Oorspronkelijk bericht-----Van:
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 21:16
Aan:
CC:
<(
Onderwerp: Re: Presentatie vanavond

Met vriendelijke groet.

Gemeente Oss
14 0412
Op 26 mei 2021 om 21:11 heeft

het volgende geschreven:

Gr

Van:
2

Verzonden: woensdaa 26 mei 2021 17:12
Aan:
CC:
>
Onaerwerp: RE: Presentatie vanavond
Hoi
Met dank aan

staan nu de plattegronden horizontaal! Tot vanavond.

Met vriendelijke groet.
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Van: 1
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 13:47
Aan:
CC:
Onderwerp: Presentatie vanavond
Hoi
Kun jij iedereen de dia's van vanavond doorsturen, zodat we nog even kunnen checken of we nog dingen missen?
Bedankt vast!
Met vriendelijke groet.
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