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Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlagen

Datum
8 april 2015

Onderwerp

Huur Jan Ligthartgebouw

Voor informatie
[naam]
[tel nummer]

Geachte heer [naam],
Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat u als huidige huurder vroegtijdig bent geïnformeerd
hebben wij u op ….. datum verteld dat wij op 7 april 2015 hebben besloten om onder andere het Jan
Ligthartgebouw te ontwikkelen voor het project ‘Pionieren in IJmuiden, bouw je eigen droomhuis’. Dit
betekent dat wij binnenkort het huurcontract gesloten met …….. voor ………… opzeggen.
Zoals u weet, is bij het sluiten van de huurovereenkomst duidelijk geweest dat de locatie tijdelijk door
………. te gebruiken was.
Met deze brief bevestigen wij het voornemen het huurcontract op korte termijn (binnen ……) op te
zeggen . Wij begrijpen dat het misschien niet fijn is om de vertrouwde locatie achter te laten. Hoewel
daartoe niet verplicht, zal de gemeente zich inspannen u te ondersteunen om een andere locatie te
vinden voor uw activiteiten.
Wij hebben een afspraak met u gemaakt op [datum] om het proces persoonlijk toe te lichten en uw
eventuele vragen te beantwoorden.
Met dit vernieuwende project maakt de gemeente het mogelijk dat mensen zelf hun eigen droomhuis
kunnen bouwen in een bestaand pand dat ze kunnen opknappen (Jan Ligthartgebouw) of op kavels
aan Van den Vondellaan in Driehuis en aan Snippenbos in IJmuiden.
Wilt u meer weten over het project, neem dan een kijkje op de website www.pioniereninijmuiden.nl
(vanaf 14 april). Hier vindt u ook de achtergrondinformatie per locatie.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met [naam gemeenteambtenaar] telefoon
[telefoonnummer] .
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

F.A.M. Beijk
1

F.M. Weerwind

