Informatieavond Centrumplan Doorwerth
Benieuwd hoe het ervoor staat met het Centrumplan? In deze nieuwsbrief komt u hier al veel
over te weten. Maar voor de details moet u echt naar de informatieavond op 28 maart 2018 om
20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Doorwerth komen. U bent van harte welkom vanaf 19.45
uur. Om 20.00 uur praten wethouder Jasper Verstand en Miranda Nagel, projectmanager van de
gemeente Renkum, u bij over de laatste ontwikkelingen. Daarna kunt u zich op de informatieavond laten informeren over het nieuwe leer- en ontmoetingscentrum, het pop-up plein en de
nieuwbouwplannen van Kuijpers Bouw.
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