
Informatiebijeenkomst 12 en 13 september 2022 (doorstart) 

 

 

 

Er gaat gebouwd worden op het terrein waar nu nog de Bisonbowling aan de Orionweg/ hoek 

randweg staat.  

 

Kom naar de bewonersbijeenkomst op maadag 12 september 19.30 uur. (door het protest van de 

buurt komt er geen Supermarkt maar wel appartementen, ook sociale woningen.  

 

lees de brief van Hoorne vastgoed  

 

Onderwerp:  

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst woningbouwplannen op Bison Bowlingterrein maandag 

12 september 19.30 uur  

 

Haarlem, 26 augustus 2022  

 

Beste omwonende,  

 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over onze plannen voor woningbouw op het 

Bison Bowlingterrein aan Orionweg 400.  

 

Zoals u weet, spelen de plannen voor nieuwbouw op dit terrein al langer.  

Omdat het een tijdje stil is geweest willen wij u eerst bijpraten en uw vragen beantwoorden.  

 

Als nieuwe ontwikkelmanager bij Hoorne Vastgoed maak ik dan ook graag persoonlijk kennis met u.  

 

Op maandag 12 september bent u tussen 19:30 en 21:00 uur welkom bij Bison Bowling.  

 

Wij zorgen dat de koffie en thee klaarstaan.  

 

Het is een inloopbijeenkomst, dus u kunt ook later binnenkomen en weer eerder weggaan.  

 

Kunt u er toch niet bij zijn?  



 

Op dinsdag 13 september herhalen wij deze informatiebijeenkomst, live digitaal via Internet 

Microsoft Teams, ook van 19:30 tot 21:00 uur.  

 

Wij vragen u zich van tevoren aan te melden, door een e-mail te sturen aan info@orion400.nl, o.v.v. 

Aanmelding informatiebijeenkomst Orion400.  

 

Kunt u aangeven of u 12 september (fysiek) of 13 september (digitaal) aanwezig bent?  

 

Dit is het eerste informatiemoment in een kleine reeks bijeenkomsten.  

 

We leggen tijdens de informatieavond uit waarover u als buurtbewoner precies kunt meedenken.  

 

Inmiddels weten we dat er geen supermarkt op deze plek komt en bouwen graag iets wat een 

toegevoegde waarde voor de buurt heeft.  

 

Er bestaat al een website voor dit project: www.orion400.nl/ .  

 

We gaan deze website de komende maanden van nieuwe informatie voorzien.  

 

We kijken er naar uit om u te ontmoeten.  

 

Hartelijke groet,  

 

Jacco Leek  

Ontwikkelmanager Hoorne Vastgoed 
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