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Breda, 21 februari 2020
Aan de bewoners en ondernemers rond de Cosun-locatie aan de Ettensebaan

Informatiebijeenkomst herontwikkeling Cosunpark tot aantrekkelijke woonwijk
Geachte heer, mevrouw,
Projectontwikkelaar Reales en de gemeente Breda nodigen u uit voor een inloopavond over de
herontwikkeling van het Cosunpark. Tijdens deze avond kunt u kennis nemen van de plannen
voor deze locatie, uw vragen stellen en uw reactie geven.
U bent op donderdag 5 maart a.s. tussen 19:00 en 20:30 uur van harte welkom in het
voormalige Cosun-hoofdkantoor aan het Cosunpark 1.
Projectontwikkelaar Reales is samen met de gemeente Breda een plan voor de herontwikkeling van
het gebied aan het voorbereiden. Over de veranderingen willen we u informeren. Ook krijgt u de
gelegenheid om actief mee te denken.
Een nieuwe eigentijdse woonplek voor Breda
Er is al jaren veel kantorenleegstand in Cosunpark. De gebouwen raken steeds verder in verval. De
mogelijkheden voor herontwikkeling naar een woonwijk zijn groot vanwege de kwaliteiten van het
gebied: een parkachtige omgeving, centrale ligging in Breda en gebouwen die prima geschikt zijn om
te transformeren tot woningen. Ook kan er op het terrein nog nieuwbouw worden gerealiseerd.
Het conceptplan voorziet in de ontwikkeling van ondergrondse parkeervoorzieningen waardoor de
openbare ruimte groen en aantrekkelijk kan worden ingericht. De ambitie is om hoogwaardige
woningen te realiseren in een groene, duurzame en vriendelijke woon- en leefomgeving. Daaraan is
grote behoefte in Breda en in het bijzonder in uw buurt.
Aanmelden ‘Informatieavond Cosunpark’
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze ‘Informatieavond Cosunpark’?
Meldt u zich dan aan via www.herontwikkelingcosunpark.nl.
Als u deel wilt nemen aan de avond, dan is aanmelding verplicht vóór 5 maart a.s.
Mede namens Reales en de gemeente Breda hopen wij u te mogen verwelkomen op 5 maart a.s.!
Praat mee over de veranderingen in uw buurt
Wilt u als buurtbewoner meepraten over de plannen? Meldt u dan op de website aan voor de
klankbordgroep. Daarin kunt u in gesprek met medewerkers van Reales en de gemeente Breda.
Informatie
Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief van het project en blijf als buurtbewoners op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Meer informatie over het project kunt u vinden op de website
www.herontwikkelingcosunpark.nl.
U kunt ook een e-mail sturen naar het Projectteam participatie Cosunpark:
info@herontwikkelingcosunpark.nl
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact,
WhatsApp 06 – 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.
De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of
andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van
overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nlhttp://www.overheid.nl/
(klik op “Berichten over uw buurt”).

