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Projectgroep Merwedekanaalzone 4 

Het Jongeriuscomplex is uitgangspunt 
voor de opzet van het 
Stedenbouwkundig plan! 

Het gebied Merwedekanaalzone/ 
Jongeriuscomplex is door de 
stedenbouwkundigen goed bestudeerd. Zij 
hebben de eerste stedenbouwkundige 
schets gepresenteerd. Daarin speelt het 
Jongeriuscomplex een belangrijke rol. Het 
complex wordt gezien als beeldbepalend 
en richtinggevend in stedenbouwkundig 
opzicht; een trekker voor de culturele 
recreatie (als het Van Nellecomplex in 
Rotterdam). 

De Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex heeft haar visie kunnen 
geven. Ze is enthousiast over de schets, al 
zijn er nog wel een paar op- en 
aanmerkingen. 

Op 27 maart worden de plannen bekend 
gemaakt door de gemeente tijdens een 
informatieavond voor de buurt en 
geïnteresseerden.                                  
Wij houden u via onze Nieuwsbrief op de 
hoogte. 

De status van tuin en kantoor 
(voorgedragen rijksmonument) is nog 
dezelfde. Zolang alles nog in de 
aanvraagfase zit heeft het complex 
voorbescherming, naast de gemeentelijke 
status 

Nieuws van de Vrienden Materiaal om op de site te plaatsen blijft nog steeds 
van harte welkom; uit vervlogen tijden, maar ook 
van deze tijd. 

Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht zeer 
welkom in het gastenboek. 

De site bestond in februari één jaar en is ter 
gelegenheid daarvan in een nieuw jasje gestoken. 
Wij zijn benieuwd wie de site bezoeken en deze 
Nieuwsbrief lezen. Wilt u ons wat informatie over 
uzelf geven door de enquête (anoniem) in te vullen? 
Alvast van harte bedankt! 

De enquête kunt u hier invullen  

Nieuw op de site/ enquête 

Wij zouden het op prijs stellen als u contact met ons 
opneemt   (info@jongeriuscomplex.nl ) 

- als u de Stichting wilt helpen met het vinden van 
financiers. 

- als u tips hebt over organisaties of fondsen die we 
zouden kunnen benaderen. 

- als u een bedrijf hebt en u wil misschien de 
Stichting financieel steunen bij de restauratie van het 
complex. 

Toekomst Jongeriuscomplex

    

www.jongeriuscomplex.nl   
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aanmeld. Met deze nieuwsbrief willen we 
u op de hoogte houden van nieuws op de website van de Stichting Vrienden van het 

Jongeriuscomplex. Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, meld u dan hier. af. 
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