
Inspraakperiode het Nieuwe Rivium

donderdag 9 & dinsdag 14 mei 
tussen 12:00 en 14:00 uur 
op de Rivium Boulevard

Eet je een hapje mee?



Graag nodigen we je uit om mee te denken over het 
Nieuwe Rivium. Van 6 mei t/m 3 juni ligt concept 
Gebiedspaspoort 2.0 ter inzage, deze laten we graag 
aan je zien!

Waarom?
In maart vorig jaar heeft de gemeenteraad het 
Gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium vastgesteld. Het 
overweldigende enthousiasme van initiatiefnemers heeft 
ertoe geleid dat we een verdiepingsslag hebben gemaakt. Dit 
is nodig zodat we betere richtlijnen en voorwaarden kunnen 
vastleggen voor de aanstaande ontwikkelingen.

Dit doen we uiteraard niet alleen! De afgelopen maanden zijn 
intensieve gesprekken gevoerd met bewoners, werknemers, 
initiatiefnemers en experts. We hebben zoveel mogelijk input 
opgehaald om tot een goed resultaat te komen. Ook uw 
mening is voor ons erg belangrijk. Denkt u mee?

Wanneer?
Op donderdag 9 mei en dinsdag 14 mei gaan we graag met 
je in gesprek. Je bent tussen 12:00 en 14:00 uur van harte 
welkom in ons clubhouse, aan de Rivium Boulevard. Wij 
zorgen voor een hapje en drankje. Loop je even langs?

Ben je niet in de gelegenheid om op één van bovenstaande 
momenten aanwezig te zijn, maar wil je het concept 
Gebiedspaspoort 2.0 wel graag inzien? Dat kan! 

Het concept Gebiedspaspoort 2.0 is vanaf 6 mei te vinden op 
www.capellebouwtaandestad.nl/rivium. Op werkdagen kan 
je in de showroom op de Rivium Boulevard terecht voor een 
exemplaar van het concept Gebiedspaspoort 2.0 en ook 
is deze te vinden in de kast op de begane grond van het 
gemeentehuis, of in de Werkkamer aan het Amnestyplein. Je 
kunt op het concept Gebiedspaspoort 2.0 reageren door een 
mail te sturen, of door bij ons een reactie achter te laten.

Heb je andere vragen of opmerkingen? 
Mail deze dan naar rivium@capelleaandenijssel.nl 


