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Leest het laatste nieuws over de planning van de
werkzaamheden. De laatste loodjes...

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor per mail heeft
aangemeld. Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen kunt u zich
hier afmelden.

Wat staat er te gebeuren?
Lijsterbeslaan

Parkeerplaatsen

Lidl

Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen

Winkelplein

Aanleg parkeerplaatsen
In week 37 (week van 17 september) is gestart met de
aanleg van de parkeerplaatsen van De Brinkhof. Vervolgens zijn de parkeerplaatsen aan De Biezenkamp (ter
hoogte van Peters Fietsen) aan de beurt. Aansluitend worden
de parkeerplaatsen bij Lidl aangelegd.
Asschatterweg tijdelijk afgesloten
Tot slot wordt in week 41 (week van 8 oktober) de Asschatterweg vanaf de kruising met de Torenakkerweg tot het winkelplein definitief bestraat met klinkers, zodat ook deze weg de
sfeer van De Biezenkamp ademt.
De weg zal dan ± drie weken worden afgesloten.
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Nieuwe
bestrating

Asschatterweg

Winkels bereikbaar via Ossensteegje
Omdat het Ossensteegje dan al weer open is, blijven de winkels aan deze zijde van het winkelplein bereikbaar via deze
route en via de Eikenlaan. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind oktober afgerond.

Opening Lidl
Maak kans op 1 minuut
gratis winkelen!

SAVE THE DATE:

Weet u nog hoe leuk het vorig jaar was?

PROEF DE BIEZENKAMP
met al het lekkers van De Biezenkamp

Op woensdag 31 oktober opent Lidl de deuren van haar nieuwe filiaal in ons winkelcentrum (De Biezenkamp 75).
Kom om 8:30 uur naar de feestelijke opening, ontvang een lot
en maak kans op 1 minuut gratis winkelen.

Van donderdag 20 t/m zaterdag 22 december is het
weer tijd voor: PROEF De Biezenkamp. Met net als vorig
jaar weer heerlijke hapjes, koude en hartverwamende
drankjes en vooral sfeer en gezelligheid!
Houd Facebook en de kranten in de gaten. Binnenkort
meer nieuws.

Terugblik: De winnende woorden

De winnende woorden die binnenkort rondom de
banken in staal worden gegraveerd:
Ga hier even zitten om te rusten.
Als je weer op kracht bent,
pak dan je biezen zodat je
kan genieten van het leven!
Heel simpel omschreven,
gewoon samen leven,
elkaar aandacht geven.
ik blijf hier nog even.

Ik zie je zitten, kom zitten.
Zit, kijk rond en geniet.
Zit u lekker? Mooi!
Een jury bestaande uit: wethouder Wim Vos, Graag geziene gast.

Marcel Sinte Maartensdijk (Heijmans) en Tim
van Voorst (winkeliersvereniging)
kozen de Winnende Woorden.
Wat waren er veel inzendingen! Geen eenvoudige opgave om daar de winnende woorden uit te selecteren.
Maar de jury is erin geslaagd!
Vrijdag 13 juli om 8 uur ontvingen de prijswinnaars
alvast een mooie bos bloemen en natuurlijk de felicitaties. In oktober worden de teksten bij de banken geplaatst en volgt een officiele onthulling.

Colofon
Werk in Uitvoering! wordt uitgegeven
door de samenwerkende partijen rond De
Nieuwe Biezenkamp: Heijmans, gemeente
Leusden en Woningstichting Leusden.
Contact Gemeente Leusden:
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‘t Erf 1, 3831 NA Leusden
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