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Beste omwonende, 
 
Onlangs hebben wij jullie een brief verstuurd/overhandigd waarmee wij jullie op de hoogte 
hebben gebracht van de stand van zaken rondom de bouwplannen van BIO. Inmiddels zijn 
wij weer een stap verder en ligt er een verkavelingsplan dat wij graag met jullie persoonlijk 
bespreken. We presenteren onze schetsen voor de locaties School en 
Overlangelseweg/Kromstraat. 
 
Zoals in de vorige brief vermeld, is betrokkenheid van bewoners in de omgeving van belang 
bij de ontwikkeling van ons project.  Heb jij vragen, ideeën of wensen, deel dit met ons zodat 
wij dit samen kunnen bekijken, zodat dat wat er leeft bespreekbaar wordt.   
 
UITNODIGING informatie bijeenkomst: maandagavond 24 januari in het Paviljoen 
 
I.v.m. de geldige corona maatregelen kunnen wij helaas niet met zijn allen tegelijk 
samenkomen, daarom zullen we in een carrousel met kleine groepjes in gesprek gaan. 
Hierbij zijn bestuursleden van BIO aanwezig met de architect en project adviseur van 
Bouwen in eigen beheer als ook een afvaardiging van de gemeente. 
 
Aanmelden is noodzakelijk, uiterlijk donderdag 21 januari via bio@overlangel.nl 
Mocht je verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag per email de vragen, wensen en ideeën. 
 
Opzet van de avond 
Deze avond wordt georganiseerd in groepjes van maximaal 4 huishoudens. Na ontvangst 
rouleren de groepjes langs de volgende onderwerpen: BIO en CPO-ontwikkeling, 
bestemmingsplanprocedure, planontwikkeling en ontwerp. 
Wij vragen je vriendelijk bij binnenkomst en rondlopen een mondkapje te dragen, mag af op 
de stoel.  We zullen afstand houden en zorgen voor voldoende ventilatie in het paviljoen. 
 
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt een passend rooster gemaakt tussen 19.00 en 
22.00. Dit zal via email worden verspreid onder diegenen die zich hebben gemeld. 
 
De vereniging BIO is bereikbaar via de mail: bio@overlangel.nl    
of via telefonisch contact met Remco van der Beek.              06-16628552 
 
Ook via https://www.overlangel.nl/bio.html  kun je op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen.   
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