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Kom naar het Spoorcafé
Ook dit najaar is er elke maand een Spoorcafé. Het
Spoorcafé is er om elkaar te ontmoeten, te informeren
en te verbinden. De avond is iedere keer op een
wisselende locatie in de Spoorzone met elke maand
weer een ander onderwerp. Uiteraard is er volop
gelegenheid om uw vragen te stellen.
September
In september was het Spoorcafé bij BCN, de nieuwe trainingen vergaderlocatie in het Schellepoortgebouw. Projectleider
Anne-Marie Mosterman vertelde deze avond over de plannen voor het Lübeckplein. Ruim 50 enthousiaste inwoners
werken aan uiteenlopende ideeën om het plein groener en
aantrekkelijker te maken. Ook werden de aanwezigen bijgepraat over de bouw van de ondergrondse fietsenstalling
en het Ontwikkelkader waaraan gewerkt wordt. Naderhand
werd er onder het genot van een drankje nagepraat: er werden tips gedeeld en vragen gesteld over de verschillende
ontwikkelingen in de Spoorzone.
Oktober
Een maand later was het Spoorcafé bij City Post. De avond
stond dit keer in het teken van de plannen voor City Post,
het oude PTT-gebouw aan de Westerlaan.
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Aanwezigen werden vanaf de vierde verdieping bijgepraat
over de plannen. City Post wordt door DC Vastgoed
omgetoverd tot een modern bedrijvencomplex waar
plek is voor startende en ervaren ondernemers die zich
bezighouden met onder meer innovatie, onderwijs, horeca,
kunst en cultuur. Ook ging het deze avond over de komst
van de supermarkt SPAR City aan het Lübeckplein en
de Schuttebusbrug die een Duitse ingenieursprijs heeft
gewonnen. De busbrug is ook genomineerd voor de
Betonprijs, de winnaar van deze prijs wordt 14 november
bekendgemaakt.
November: van harte welkom!
Kortom, ook na de zomervakantie wisten bewoners en
geïnteresseerden het Spoorcafé te vinden om bijgepraat te
worden over alle ontwikkelingen in de Spoorzone.
Schuif jij in november ook aan? Onderwerp, locatie en
precieze datum voor dit Spoorcafé volgen.
Houd daarvoor de website, Facebook of Twitter in de gaten.
De avond begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.
Van harte welkom!

