
 

 

Belanghebbenden/ omwonenden  
Herontwikkeling “Wellant” college  
 
Huizen, 29 juni 2021  
 
Betreft: informatieavond inzake ontwikkeling IJsbaan 455, Gorinchem. 
 
Beste Bewoners,  
 
Als direct omwonende willen wij u graag wederom informeren over de ontwikkeling van het “oude” 
Wellant college. Samen met onze architect Agnova en de project betrokkenen van de gemeente 
hebben we een programma met wonen en voorzieningen nader uitgewerkt. Wij zijn erg enthousiast 
over de stappen die we hebben kunnen zetten en nemen jullie graag mee.  
 
Ook met wijkbelang hebben we meermaals contact gehad, waarbij met name de transformatie van 
de school aan bod is gekomen en nog niet de ontwikkeling op het achter gelegen terrein. Dat komt 
in september aan bod. Wel gaan we op korte termijn met hen de landschapsstudie delen van het 
gehele gebied inclusief de nieuwe invulling van het groen en de looppaden.  
 
Graag zouden we met u de ontwikkeling die we voor ogen hebben bespreken, aangezien we 
natuurlijk een gebouw en gebied willen realiseren waar bij voorkeur iedereen tevreden mee is. Zie 
bijgaand een schets van de beoogde kwaliteit.  
 
Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond op maandag 12 juli. Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt dat net als vorig jaar in de speeltuinvereniging, maar dat laten we u nog weten. Deze avond 
wordt in 2 sessies georganiseerd om iedereen ruim de tijd te geven voor inspraak. Op deze wijze 
kunnen we u goed te woord staan en uw vragen en opmerkingen goed beantwoorden.  
 
Wij vernemen graag van u of u voor: 

- sessie 1 komt om 18.00 uur of  
- sessie 2 om 19.30 uur.  

 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om per e-mail te laten weten of u aanwezig kunt zijn en of u alleen of 
met zijn tweeën komt? Het e-mailadres is wv@red-o.nl.  
 
Wij kijken uit naar uw reactie en hopen u op maandag 12 juli (wederom) te ontmoeten. Mocht u 
onverhoopt niet kunnen en wilt u toch persoonlijk contact om zaken af te stemmen, dan vernemen 
wij graag een reactie van u.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Wynand Verhoef  
Directeur RED-O  
 
 
Bijlage: schets beoogde kwaliteit transformatie “oude” wellant college  


