
 
 
 
 
 
 
De halfuurgesprekken vinden plaats op 19, 20 en 24 januari. Selecteer tussen 22 december 
en 13 januari een tijdsblok. Uiterlijk 14 januari ontvangt u een bevestiging met daarin het 
exacte tijdstip en de Zoom-link naar het halfuurgesprek.   
 
Vanwege de coronamaatregelen vinden de halfuurgesprekken online plaats via Zoom. U heeft 
hiervoor een computer, tablet of smartphone met een werkende internetverbinding en 
microfoon nodig. Ook is het voor ons fijn als u een camera heeft. Dat praat wat persoonlijker. 
Het gesprek wordt niet opgenomen. U heeft geen Zoom-account nodig en wanneer u via de 
computer of laptop inlogt, hoeft u ook geen app te downloaden. Bij de bevestiging van het 
gesprek ontvangt u nog een beknopte handleiding. Heeft u technische hulp nodig? Stuur dan 
een mailtje naar info@hofvanpoortugaal.nl. Dan kunnen wij u eventueel telefonisch helpen.  
 
We bieden één halfuurgesprek per huishouden aan. U kunt met maximaal één 
videoverbinding meedoen. Wel kunt u met meerdere personen achter de camera 
plaatsnemen, maximaal 3. Op die manier wordt het niet te druk in de belverbinding en krijgt 
iedereen de kans om ideeën in te brengen. Wij vullen de afspraak mogelijk verder aan tot 
maximaal 3 huishoudens. Heeft u hier bezwaar tegen, laat het ons dan weten via 
info@hofvanpoortugaal.nl. Tijdens elk gesprek is iemand van Parnassia Groep en een 
procesbegeleider aanwezig.  
 
U kunt zelf tot 13 januari een tijdsblok selecteren o.b.v. beschikbaarheid. Een afspraak 

wijzigen of opnieuw inplannen is om praktische redenen niet mogelijk. 

Natuurlijk kunt u in de halfuurgesprekken vragen stellen, maar het doel van de 

halfuurgesprekken is vooral dat u zoveel mogelijk gelegenheid krijgt voor uw reacties en 

suggesties. We maken geen individuele gespreksverslagen maar zullen alle inbreng 

gebundeld terugkoppelen.    

Tijdens de halfuurgesprekken gaan graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen: 

• Verkeersontsluitingen 

• Toegankelijkheid van het mogelijke woongebied 

• Groen en water 

• Veiligheid 

• Situering van de mogelijke woningen en bouwhoogte (na de gesprekken verwerken we 

dit zoveel mogelijk in een globaal ‘vlekkenplan’) 

• Inrichting openbare ruimte (ook met het oog op sociale veiligheid, denk aan 

zichtlijnen, verlichting etc.) 

• Voorzieningen met dagbesteding of re-integratie, die ook interessant zijn voor 

bewoners uit de omgeving 

           
 
          Toelichting Halfuurgesprekken  
              Hof van Poortugaal   
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