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Geochte heer Versteegden en heer Koenen,

Op 28 jonuori jongstleden hebben wij uw brief ontvongen welke u heeft geschreven nqmens de
omwonenden vqn St. Annostrqot en Kerkokkerstrqqt. ln deze brief geeft u oon zich ols
buurtbewoners nog onvoldoende gehoord te voelen in het proces rondom de plonvorming von IKC

West.
Het signool dqt u hiermee ofgeeft is helder. Wij vinden het in dit soort trojecten vqn groot belong
dqt omwonenden viq een Omgevingsdioloog vonof het begin of oqn worden meegenomen in het
proces om zo gezomenlijk te komen tot een ontwerp dot breed gedrogen wordt. Uw betrokkenheid
bij IKC West wordt dqn ook meer dqn gewoordeerd.

Ontwerpfose
Het project bevindt zich op dit moment nog in de ontwerpfose. ln deze fqse worden qon de hond
vqn onder qndere het Progrommo von Eisen, eerste schetsen gemookt voor het nieuwe gebouw.
Ook de wensen, ideeën en reqcties von omwonenden worden in deze ontwerpen meegenomen en
getoetst om zo, met elkqqr, te komen tot een uiteindelijk definitief ontwerp.
Het is juist gedurende deze Ontwerpfose met bewoners von Annohof, met u en met qndere
bewoners rondom IKC West wordt gesproken. De resultoten doorvqn worden gedeeld tijdens de
informotieovonden wqqr olle omwonenden von hqrte welkom zijn en de kons krijgen om hierop te
reqgeren. De informqtiebijeenkomsten, gesprekken met omwonenden moor ook schriftelijke
reocties, drogen qllemqql bij oon de definitieve plonvorming.

Fysieke lnformotiebijeenkomst
De coronomootregelen hebben er helqqs toe geleid dot er op 20 jonuori jongstleden geen fysieke
bijeenkomst georgoniseerd kon worden. De eerste ontwerpmodellen zijn doorom vio een
presentqtie met u gedeeld zodqt u deze kon bestuderen en er een eerste reoctie op geven. Alle
vrogen en reocties op deze modellen die bij de projectgroep zijn binnengekomen worden op dit
moment verzomeld en beontwoord en met u ollen gedeeld. Zo ook de reocties von u op het
ontwerp zools opgenomen in de bijloge von uw brief .
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ln de derde week vqn februori wordt er weer een fysieke bijeenkomst georgoniseerd woqr qlle
buurtbewoners voor worden uitgenodigd. Tijdens deze b'rjeenkomst wordt toegelicht welke
stqppen er tot nu in het proces zijn gezet en hoe dot proces er de komende tfd uitziet. En

uiterqord is er die ovond olle gelegenheid om met elkqor in gesprek te goqn over de verschillende
ontwerpen zools deze er nu liggen.

Wij woorderen uw betrokkenheid zeer. Wqnt op deze mqnier komen we tot een ontwerp dqt breed
gedrogen wordt door de omwonenden. Wij hebben er olle vertrouwen in dot qlle betrokken
portijen op een positieve en constructieve mqnier hun bijdroge leveren qon dit proces.

Met vriendelijke groet,
nomens burgemeester en wethouders von gemeente Mooshorst,
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Gijs von Heeswijk

Om odministrotíeve en/of orgonisotorische redenen mqken wíj gebruik van een digitole
ondertekening. Daqrom bevot dit document mogelijk geen fysieke hondtekening.
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