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UITNODIGING
Informatieavond Spoorzone
Op woensdag 1 mei organiseert de gemeente Culemborg een informatieavond over de
herontwikkeling van de Spoorzone. U bent van harte welkom.
Deze avond is er informatie beschikbaar over:
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initiatief van bewoners van Lanxmeer weer
een mooie groene plek gaat worden, inclusief
goede wachtvoorziening voor de buspassagiers.
Programma
U bent van harte welkom op 1 mei 2013, in
het stadhuis (Oude Vismarkt 4). Vanaf 19.00
uur bent u welkom.
Rond 19.15 opent wethouder Stegeman de
avond, waarna een korte introductie op de
avond en het totale project Spoorzone wordt
gegeven door de gemeentelijke projectleider. Daarna is er een informatiemarkt, waar
u informatie kunt krijgen en uw vragen kunt
stellen bij de verschillende tafels waar de
bovengenoemde onderwerpen gepresenteerd
worden. De avond duurt tot 21.00 uur.

Contactpersoon
Wout van der Heijden
(gemeente Culemborg)
0345 477 700
w.vd.heijden@culemborg.nl.
Internet
De nieuwsbrieven vindt
u op de website van de
gemeente Culemborg:
www.culemborg.nl/
wonen en leven/bouwplannen en projecten/
bouwplannen/spoorzone

