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Hendrik-Ido-Ambacht, 9 juli 2020
Betreft: Digitale bewonersavond over de plannen voor uw buurt

Beste AANHEF NAAM,
Graag nodigen wij u uit voor een digitale bewonersavond om u te informeren over de plannen voor
uw buurt. Hoewel wij u liever persoonlijk ontmoeten, zijn wij door de coronamaatregelen helaas
genoodzaakt om deze avond op een digitale manier te houden. In deze brief vertellen wij u hoe deze
digitale bewonersavond eruit zal zien.
Bewonersavond 15 juli om 19.00 uur
Op 15 juli om 19.00 uur kunt u op de website www.kaw.nl/oranjebuurt inloggen met het
wachtwoord: Rhiant. Op deze website staat een filmpje klaar waarin wij u alles vertellen over de
toekomstige wijk waaronder de nieuwbouwplannen en de globale planning. Ook stellen we alle
mensen aan u voor die een rol spelen bij de plannen voor uw buurt.
Vragen
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u na het kijken van het filmpje nog diverse vragen voor ons
heeft. Direct onder het filmpje staat de knop: Stel uw vraag. Door hier op te klikken komt u in een
chat functie waarin u uw vraag aan ons kunt stellen. Wij zitten die avond tot 21.00 uur klaar om al uw
vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.
Vragen na 15 juli
Misschien heeft u niet direct vragen, maar komen later wel vragen bij u op. Of vindt u het fijner om
uw vragen in een gesprek aan ons te stellen. Ook dat kan! Hiervoor kunt u een afspraak met ons
maken. Dit kan door een mail te sturen naar bewonersbegeleiding@rhiant.nl. Wij nemen dan contact
met u op voor het maken van een afspraak. Of door ons te bellen op (078) 68 121 52. Wij zijn
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur t/m 12.00 uur.

Bewonersavond gemist?
Kon u niet deelnemen aan de digitale bewonersavond? Geen zorgen. Het filmpje is ook na 15 juli te
bekijken op www.kaw.nl/oranjebuurt. En ook daarna kunt u contact met ons opnemen als u vragen
heeft.
Geen internet?
Heeft u geen beschikking over internet? Laat dit dan voor 14 juli aan ons weten. In overleg met u
zorgen wij ervoor dat u toch gelijktijdig met alle andere bewoners dezelfde informatie krijgt.
Graag tot de 15e!
Met vriendelijke groet,

C.J. Oostindie
directeur-bestuurder
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