Beste kopers van Park Wimbledon,

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van ons plangebied.
Onverwacht aangetroffen vervuiling en obstakels, welke onder toezicht gesaneerd en
verwijderd zijn, hebben de planning vertraagd, maar het einde is nu wel in zicht.
Aankomende week starten de aannemers van de nutsbedrijven met het aanleggen van het
nutstracé. Deze werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden zo lang de
middagtemperatuur boven de circa 4-5 graden blijft. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de
werkzaamheden eind februari zijn afgerond waarna we kunnen overgaan tot het slaan van
de eerste paal.

eerste paal
We hebben de feestelijke gebeurtenis van het slaan van de eerste paal gepland op vrijdag
27 februari om 15.00 uur. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar wij verzoeken u
deze datum alvast te reserveren in uw agenda.

Raad van State
Op 7 januari jl. vond de zitting bij de Raad van State plaats. Ondanks dat het voor de 19
grondgebonden woningen, de 6 appartementen en 2 van de 3 zelfbouwkavels niet meer
van belang is, lijkt het erop dat ook deze uitspraak in het voordeel van het plan zal
uitvallen. Zowel de gemeente als de juridisch adviseurs van het project hebben er een
goed gevoel aan overgehouden. De uitspraak wordt eind februari verwacht.

kopersparkwimbledon.nl
Joost Kempenaars en Jan Pieter Janssen zijn druk bezig om de website
kopersparkwimbledon.nl in beweging te krijgen. Zo zijn per heden alle nieuwsbrieven daar
terug te vinden en kun je daar ook beelden zien van de voortgang van het bouwrijp maken
van het terrein. Wij nodigen je hierbij van harte uit om de site te bezoeken en eventueel
een bijdrage te leveren.

enquête
Een deel van de kopers heeft meegewerkt aan de online enquête waarin Hallvard, Ufkes
en verschillende andere partners in het project zijn geëvalueerd. Belangrijke uitkomsten
zijn dat het koperstraject bij Intermat een betere afstemming tussen aannemer en Intermat
behoeft. Daarbij wordt ook duidelijk dat deze nieuwsbrief zeer wordt gewaardeerd. Deze
informatie is voor ons zeer bruikbaar. Ten aanzien van de opmerkingen over het
koperstraject bij Intermat zult u binnenkort nog meer horen. Na de oplevering zullen wij
jullie uitnodigen voor een tweede online enquête.
straatnaam
Het college van Burgemeester en Wethouders te Bloemendaal was voornemens een
collegebesluit te nemen inzake de straatnaam voor ons project. Helaas is afgelopen week
door vertrek van de burgemeester en wethouder de Rooij het College gehalveerd. Wij
weten nu niet wat de verdere verwachting is ten aanzien van dit besluit. Wij houden jullie
op de hoogte.

Mocht u na het lezen van documenten nog andere vragen hebben, dan kunt u Ernest van
der Meijde bereiken via 06-42462281.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Park Wimbledon
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