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Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

  @@ @@juni 2018 

 
Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  

Uitnodiging 
informatiebijeenkomst 
locatie 
arbeidsmigrantenopvang 
en kassengebied  

geen dhr. N. van der Ende, (0527) 63 34 78 

 

beste mevrouw/ heer, 

 

Op maandagavond 11 juni 2018 hebben Hoogweg en Level One Uitzendbureau u 

geïnformeerd over hun voornemen om in de omgeving van de Oosterringweg 10-1 een 

arbeidsmigrantenopvang te realiseren. Op basis van de opmerkingen die tijdens en na 

deze avond gemaakt zijn, hebben Hoogweg en Level One een afweging gemaakt. Die 

willen zij graag met u delen.  

 

Daarnaast wil Hoogweg vanwege groei haar bedrijf graag uitbreiden in het 

glastuinbouwgebied Luttelgeest-Marknesse. Hiervoor heeft zij een plan ingediend voor 

het gebied tussen de Baarlosedwarsweg en Oosterringweg.  Dit plan wil zij graag ook aan 

u presenteren.  

 

Uitnodiging voor en bijeenkomst  

Met deze brief willen wij u uitnodigen voor een: 

 

Inloopbijeenkomst locatie arbeidsmigrantenopvang en 
kassengebied  

Datum: 16 juli 2018 
Tijd: van 19.30 tot 21.00 

Plaats: Hoogweg, Nieuwlandseweg 9 Luttelgeest 

 
Programma  

Het programma bestaat uit een korte inleiding door de gemeente. Hierna volgt een korte 

presentatie van Level One voor de locatie voor de arbeidsmigrantenopvang en een korte 

presentatie van bureau AAB over de uitbreiding van het kassengebied. Na deze 

presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen bij panelen. 

 

Wilt u zich aanmelden 

Graag vernemen wij of u aanwezig bent. Wilt u zich hiervoor bij voorkeur per e-mail 

aanmelden bij mevrouw Hilberink, f.hilberink@noordoostpolder.nl of telefonisch 06 13 32 

41 62. Vermeldt u alstublieft ook met hoeveel mensen u aanwezig wilt zijn.  
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Vooraf vragen stellen? 

Heeft u alvast vragen die u aan de gemeente wilt stellen? Meldt u dan vooraf aan bij de 

heer N. van der Ende van de gemeente Noordoostpolder, tel. 0527 633478 of per e-mail: 

n.vanderende@noordoostpolder.nl  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dhr. D. Eikenaar 

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling 
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