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Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn de ontwikkelingen voor het Nieuwe Rivium in volle gang. 
Het gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM is door het college van burgemeester en wethouders in 
principe vastgesteld, waarna het op 1 juli 2020 ter consultatie aan de gemeenteraad wordt 
aangeboden. Besluitvorming over het gebiedspaspoort vindt plaats na de zomervakantie. 

Graag geven wij u de gelegenheid om het conceptgebiedspaspoort en de daarbij behorende 
bijlagen in te zien. Deze zijn te vinden op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium. Mocht u 
naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag. 

U bent van harte uitgenodigd om een digitale bijeenkomst bij te wonen waarin een korte 
toelichting wordt gegeven op het gebiedspaspoort en het vervolgtraject van de 
gebiedsontwikkeling. Hierna is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze digitale 
bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 juni 2020, aanvang 19.30 uur. 

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, laat ons dat dan uiterlijk woensdag 17 juni 
weten door temailennaarrivium@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp 
de tekst "Digitale bijeenkomst Rivium -17 juni". U ontvangt een aantal dagen van tevoren 
een mail met daarin instructies om deel te nemen aan de bijeenkomst. 

Op woensdag 1 juli 2020 worden de stukken ten behoeve van het Nieuwe Rivium met de 
gemeenteraad besproken. U mag tijdens deze vergadering gebruik maken van uw 
spreekrecht. Indien u dat wenst, kunt u contact opnemen met griffie@capelleaandenijssel.nl. 
Aanmelden hiervoor kan uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. 

Graag zien wij u op woensdag 17 juni. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u 
dezemailennaarrivium@capelleaandenijssel.nl. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens deze, 
de unithoofd Wonen, Economie, Grond en Geo, 

 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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