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Datum Onderwerp 

25-04-2022 Ga met ons mee naar Basalt en de Maurice Maeterlinck school 
Ons kenmerk 

4559726 
Uw brief van 

  

Uw kenmerk  

 

Geachte heer/mevrouw, Bijlage 

1 

 

 

 

 

 
Tijdens eerdere bijeenkomsten op 8 juni en 26 oktober 2021 heeft u al mee 
kunnen denken over de toekomst van de Juniusbuurt. Het 
stedenbouwkundig masterplan is bijna klaar. De afgelopen periode zijn de 
laatste studies afgerond en de opmerkingen van de tweede bijeenkomst 
verwerkt. De presentatie is omgezet in een boekje en de tekeningen zijn 
voorzien van een uitleg. Dit concept eindproduct willen we in de derde en 
laatste bijeenkomst graag met u bespreken. Meer over het masterplan leest 
u in bijgaande nieuwsbrief. 
 
Kijken bij de buren en presentatie van stedenbouwkundig masterplan 
18 mei om 17.30 uur  
In de derde bijeenkomst op woensdag 18 mei starten we om 17.30 uur met 
een bezoek aan Basalt en de Maurice Maeterlinckschool. Zij willen u graag 
kennis laten maken met wie zij zijn en staan klaar om u rond te leiden op 
hun huidige locatie. 
 
Na afloop van dit bezoek is er voor iedereen een kopje soep en een broodje 
bij Uitvaartverzorging “De Laatste Eer” aan de Juniusstraat 4.  
 
Na het bezoek aan de nieuwe buren vervolgen we de avond met 
presentaties: Basalt en de Maurice Maeterlinckschool vertellen over hun 
nieuwbouw ideeën en de gemeente licht het concept masterplan toe.    
 
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Eventuele laatste 
opmerkingen kunt u ons dan nog meegeven. 
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Datum 

25-04-2022 
Ons kenmerk 

4559726 

Datum: woensdag 18 mei 2022 

Programma: 17:15-17:30 uur verzamelen bij “De Laatste Eer” 
 17:30-18:30 uur rondleiding Basalt en Maurice Maeterlinck 
 18:30-19:00 uur soep en broodjes voor de deelnemers 
 19:00-20.30 uur presentaties en gelegenheid voor vragen 
 20:30-21:00 uur napraten en gelegenheid voor vragen 

Locatie: Uitvaartverzorging “De Laatste Eer”, Juniusstraat 4 

 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om mee te doen met de rondleiding, 
maar wilt u wel aanwezig zijn bij de presentatie, dan bent u vanaf 19.00 uur 
welkom bij “De Laatste Eer”.  
 
We hopen dat u erbij bent! 
 
Om alles in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u zich vooraf aan te 
melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar buitenhof@delft.nl. 
Aanmelden kan tot donderdag 12 mei.  
 
Op de hoogte blijven 
Kunt u er niet bij zijn op 18 mei, maar bent u wel betrokken bij de 
ontwikkeling aan de Kop van de Buitenhof? Geef dan uw naam en e-mail 
adres aan ons door op buitenhof@delft.nl.  
 
Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met Ima Riksman (T 14015, E buitenhof@delft.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henk Twisk 
Projectmanager Programma's en Projecten 
 
(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend) 
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