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Betreft: Zuideinde / Abtswoudseweg – uitnodiging ontwerpworkshop 

 

 

Beste omwonende(n), winkelier(s) en overige belanghebbenden, 

 

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over een eerste verkenning van de locatie Abtswoudseweg/ 

Zuideinde (zie groen omcirkeld gebied). De mogelijkheid dient zich aan dat de locatie vergroot kan 

worden (zie rood aangeduid gebied). Omdat wij uw mening zeer op prijs stellen en deze locatie vele 

uitdagingen en kansen biedt, nodigen wij u graag uit om mee te denken over de invulling van het 

gehele plangebied (zie blauwe ovaal).  

 

 

 

Denkt u met ons mee? 

Bent u díe goede (huidige of toekomstige) buur die van meerwaarde wil zijn voor deze ontwikkeling? 

Check het hier en schrijf u in voor de Ontwerpworkshop!  

 

Heeft u ideeën over: 

Wonen in een duurzame omgeving? 

Parkeren? 

Het uitzicht? 

Een veilige buurt? 
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Versterken van de woonbeleving? 

Gezonder wonen dankzij extra groen? 

 

Dan bent u diegene die wij zoeken! Wij nodigen u van harte uit voor deelname aan de 

Ontwerpworkshop. Wat houdt deze Ontwerpworkshop in en wat biedt het u? 

 

Ontwerpworkshop 

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde VOF organiseert eind mei de Ontwerpworkshop voor het gehele 

plangebied. Deze ontwerpworkshop is de eerste van een serie van twee waarin wij samen met u: 

buren, belangstellenden en potentiële kopers, binnen voor het plangebied en gemeente Delft 

vastgestelde kaders en wet- en regelgeving vorm geven aan: 

- de inrichting van het gebied rondom de toekomstige bebouwing; 

- verkaveling: waar komt welke bebouwing; 

- gebouwhoogtes; 

- woningtypologie; 

- invulling van het parkeren. 

 

De Ontwerpworkshop vindt eind mei plaats in Delft nabij het plangebied van 19.00 tot 21.00 uur. Komt 

u ook? Meldt u zich dan digitaal aan. Na u aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging met de 

exacte locatie en datum. 

 

Aanmelden Ontwerpworkshop 

Aanmelden voor de Ontwerpworkshop kan tussen 14 en 25 mei a.s. via www.hetzuideinde.nl  

 

Wilt of kunt u niet aanwezig zijn bij de Ontwerpworkshop maar wilt u wel op de hoogte blijven van de 

plannen? Schrijft u zich dan vanaf 14 mei a.a. als belangstellende in via www.hetzuideinde.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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Deze brief is automatisch opgemaakt en derhalve niet ondertekend.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwerpworkshop locatie Abtswoudseweg/Zuideinde is een initiatief van Ontwikkelingscombinatie 
Zuideinde VOF en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij u! 
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