
UITNODIGING
BURENMIDDAG RIETGRACHTSTRAAT
Koffie met iets lekkers erbij? Schuif gezellig aan op 
onze burenmiddag aan de Rietgrachtstraat 32.

Zaterdag 10 juli
13:00 – 15:00 uur

MEER INFORMATIE?
rietgrachtstraat32@hb-oss.nl 
www.rietgrachtsraat32.nl

HENDRIKS PROJECTONTWIKKELING
We bouwen voor mensen. Werken aan een 
betere wereld is al sinds onze oprichting in 
1922 een belangrijke drijfveer. Wij vinden dat 
de plek waar je woont of werkt altijd duurza-
mer, gezonder en veiliger kan. Zodat mensen 
gezond en comfortabel kunnen wonen, wer-
ken en leven. 

DOE MEE MET DE KLANKBORDGROEP 
Woon je in de buurt en wil je meepraten en denken over de 
plek, bewoners en de leefbaarheid in de buurt? Meld je dan 
aan voor de klankbordgroep. Een groep van ongeveer  
15 mensen die nauwer betrokken worden bij de ontwikkeling. 
Interesse? Mail naar rietgrachtstraat32@hb-oss.nl 



GESCHIEDENIS VAN DE PLEK
Vroeger stond hier de gereformeerde Oosterkerk 
uit 1887. Na de oorlog kwam er een Citroën garage 
en later een drukkerij. Nu kijken we met de buurt 
wat deze plek kan betekenen voor de stad.

UITNODIGING
BURENMIDDAG RIETGRACHTSTRAAT 

Ben je benieuwd naar de ontwikkeling aan de Rietgrachtstraat? 
Kom dan kennis maken op zaterdagmiddag 10 juli tussen 13:00 
en 15:00 uur. Je kunt langskomen wanneer je zelf wilt. 

Nieuwe woningen in de Boulevardwijk
Hendriks Projectontwikkling nodigt je uit op de Rietgrachtstraat 
32. De plek waar we woningen willen gaan bouwen. 

We vinden het belangrijk om de buurt te informeren en samen in 
gesprek te zijn én blijven over de nieuwe ontwikkeling. 

Bijeenkomst 10 juli
Martijn Bax van Hendriks Projectontwikkeling vertelt om het half 
uur kort over de visie en aanleiding voor dit bijzondere project. 

Ook zijn er informatieborden en gaat het team Rietgrachtstraat 
32 met je in gesprek om vragen te beantwoorden. Er is ruimte om 
met elkaar te praten. 

Met mooi weer is de bijeenkomst lekker buiten. Er zijn ook 
rondleidingen voor wie dat wil. 

Tot dan!
Op 10 juli staan we klaar 
met koffie, fris en iets 
lekkers. We zien je graag!


