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Aan de omwonenden van  
de locatie ‘Oude Renbaan Knoll’  
 

 
Rijswijk, 20 februari 2019 
Ons kenmerk: NK/B19096.DCBJC 
 
 
Betreft: Informatiebijeenkomst omwonenden arbeidsmigrantenhuisvesting  
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Onze organisatie, Blue Jobcenter, heeft bij de gemeente Westland een aanvraag gedaan om huisvesting voor 
arbeidsmigranten te mogen realiseren op de locatie ‘Oude Renbaan Knoll’  aan de Lange Broekweg 2 en 4. Wij 
willen u als omwonenden graag informeren over dit project en u in een vroeg stadium bij de planvorming 
betrekken. 
 
Daarom organiseren wij op woensdagavond 6 maart 2019 een informatiebijeenkomst voor omwonenden in het 
Fletcher Hotel Carlton, Tiendweg 20 te Naaldwijk. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. Het doel van de 
avond is om kennis met u te maken en ons aan u voor te stellen. 
 
Na de ontvangst met koffie en thee starten we om 20.00 uur met een toelichting op het plan en zullen wij het 
gemeentelijke beleid toelichten dat voor dit project geldt. Aansluitend heeft u de gelegenheid om in een 
informele setting vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Westland, de architect en 
vertegenwoordigers van onze organisatie, inclusief mijzelf. 
 
Omdat wij aan het begin staan van dit project kunnen wij u nog geen voldragen plan tonen. Toch willen wij 
graag in dit stadium met u in contact treden, zodat wij bij de planvorming rekening kunnen houden met uw 
wensen en ideeën. Uw kennis over en ervaring met de omgeving is voor ons van groot belang om ervoor te 
kunnen zorgen dat we een passende en voor alle partijen prettige situatie kunnen creëren. 
 
Wij verwelkomen u met alle plezier op 6 maart aanstaande. Op de speciaal voor dit project gemaakte website 
kunt u zich vanaf morgen aanmelden voor de bijeenkomst: www.langebroekweg.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
D.C. Sissingh 
Directeur 
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