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In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken van de
gebiedsontwikkeling ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’.
Selectie partijen
In december 2018 hebben wij partijen uitgenodigd om zich aan te melden voor de
gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Wij hebben in totaal van 7
partijen (consortia) een aanmelding gehad. Deze partijen hebben aangegeven wat op
hoofdlijnen hun plannen zijn voor het gebied. Uit deze aanmeldingen zijn vervolgens 5
partijen geselecteerd met wie wij de nadere selectie doorlopen. Deze 5 partijen zijn:
Dura Vermeer;
Explorius Nijhuis;
Heijmans;
Synchroon-Trebbe;
Ter Steege.
Hoe gaat het nu verder?
Met deze vijf partijen gaan wij de nadere selectiefase in. Hierbij zullen wij op basis van
een verdere verdieping op de opgave 3 partijen selecteren. Dit zal voor de zomer
plaatsvinden. Met deze 3 partijen gaan wij vervolgens de gunningsfase in waarbij wij
voor het einde van dit jaar een contract sluiten met één partij.
Klankbordgroep
Wij doen deze ontwikkeling voor de inwoners van de gemeente Wijchen. Daarom is er
een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze klankbordgroep bestaat uit 14 inwoners
uit Wijchen en heeft een adviserende rol tijdens het project. Dit voorjaar bespreken wij
met hen de ideeën van de 5 partijen die meedoen in de nadere selectieprocedure. Via
deze link kunt u een kort interview bekijken met de voorzitter van de klankbordgroep;
https://www.youtube.com/watch?v=vonoh6nSbEs. Heeft u een vraag aan de
klankbordgroep? Stuur dan een e-mail aan klankbordTKWM@wijchen.nl.
Het bestemmingsplan
Dit voorjaar starten wij met het opstellen van een globaal bestemmingsplan. Natuurlijk
wordt u ook hierbij betrokken. Er worden bewonersavonden georganiseerd waarbij alle
inwoners van Wijchen uitgenodigd worden. In de volgende nieuwsbrief vertellen wij u
hier meer over.
Techniekwedstrijd
De kinderen van de basisscholen uit Wijchen zijn uitgenodigd om mee te doen aan een
techniekwedstrijd. Wat maakt dit nu extra leuk? Het onderwerp van deze wedstrijd is
Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Zij hebben de opdracht meegekregen om een ontwerp
in te sturen met een belevenis van licht, geluid en water voor het gebied. Op de
techniekdag van 5 april 2019 mogen alle scholen hun ideeën laten zien. Wij zijn erg
benieuwd naar de ontwerpen. Wij houden u op de hoogte!

Meer informatie
 Website: https://www.wijchen.nl/tkwm
 Facebookpagina: @Tussenkasteelenwijchensmeer
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de gemeente Wijchen:
Marc Janssen, m.t.janssen@drutenwijchen.nl, tel. 024-7517290.
Corian Hugenholtz, c.hugenholtz@drutenwijchen.nl, tel. 024-7517362.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief?
Geef dit dan door via tkwm@wijchen.nl.
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