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Betreft: nfcrmatie ontwikkeiing bedrijventerrein lde-Noard
I

Geachte meneerf mevrcu\nr,

ttllZ0 Food Research B.V" en Vika BV :ij* gevesligd op het bedrijventerrein lde-Noord. Zsals bekend

willen wij ons voorbereiden op de t*eksmsï en daarvoor ons bedrijventerrein op onderdelen verder
ontwikkelen en oplimaliseren.
Op 9 september j"l" hebben we u i-:itgenodigd cm deelgenoc? te worden van onze plannen en €erste
ideeèn" ïijdens deze bijeenkoínst hebben wê u geïnformeerd

rver

NIZO

e

n Vika, de huídlge situatie,

ui,ie iccki'iri;ivsiÈ,"cme oi-rrgevtnS e i: de piai-rning.
Planning

tr zijn tijdens de inloopavond dri* korte tern:ijn plannen gepresenteerd; de sloop van het wccnhuis,
extra parkeerplaatsen en onttrekking van de Nizoiaan, Ook hebben wij een globale pianning
gepresËnteerd voor êen masterplan voor het gehele gebied van NIZO en Vika waarin de gewenste

ontwikkelingen wcrden beschieven. Via deze brief informeren wij u dat deze pianning voor het
'uitwerken vail een masterplan vorir het gehele gebíed van NIZO en Vika door omstandigheden niet
wardt gehaaid. in het onderslaande iichten wij dit verder ïoe-

0nttrekking Nizolaan
Tijdens de inioopbijeenkomsï hebben wij veel

re

acties ontvangen op ons verzoek aan de gemeente

orn de Nizolaan te cnttrekke n" Voor cnze bedrijven is de onttrekking van groot belang vanu/ege

herverkavelïng \ran onze bedrijven

e

n eisen die ge:teld worden aan bedrijven in de foodsector.

Naar aanleidíng van de ingekcmen reacties hebben wij in de afgelopen periode veel onderzoek

sproken met de scouling en de gerneente" Wij zijn een voorstel aan
het uitwerken waarln alternatieve rout€s worden beschreven díe de gemeente nog zal moeten
toetsen. Volgens huidige planning zal de gemeente worden gevraagd om in het voorjaar de formele
uitgevoerd en is afzonderlijk

ge

procedure te starten voor de onttrekkíng van de Nizolaan. Hierover wordt u afzonderlijk nog

geinformeerd.

íVlasterplan en pankeran

d**r ons vosrbereid. Daarin eullen te maken keuzes oak
aff:ank*{ijk zijn van de bereidlreid van de gerï}eents om de Nizclaan te onïtrekken. l-let rnasterpían en
De uitwerking van het masterpian wr:rdt nu

ook de invulling van hei extra parkeren zai daarmee in de tweede heÍft van 2S16 met u wsrden
besproken er:dra duidelijkheid bestaat over de onitrekking van de Nizolaan"

ïst

slot

Als u nog vragen heeft, kunt u contaet opnernen mst Odeïte Stommel, coíttactpersoon namens í\ilZS
*n Víka" U kunt haar bereiken o* 0318-619042.
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