Veel gebeurd, nog veel meer op stapel
Deze nieuwsflits informeert u als belanghebbende of belangstellende over
ontwikkelingen in het stadshart Lage Zijde.
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De afgelopen periode
In 2017 is er weer enorm veel gebeurd aan de Lage Zijde. Het Nutsgebouw heeft haar deuren geopend,
de nieuwe bewoners betrekken de appartementen van het blok Rijnzijde Noord aan de Hooftstraat en
ook in de Triangel wordt volop gewerkt. Met enige vertraging zullen de bewoners aan de W.M.C.
Regtstraat binnenkort hun nieuwe woning kunnen betrekken. De bruggen over de Kromme Aar zijn af
en ook het haventje en de vlonder liggen er strak bij.
Ook in 2018 staat er nog veel te gebeuren in het Stadshart Lage Zijde. Zo is begonnen met de bouw
van bouwblok 6, De Stadspoort. Eveneens verwacht in 2018 is de start van de bouw van de nieuwe
bibliotheek met parkeergarage, fietsenstalling en gemeentearchief. Uiteraard staat als eerste op de lijst
het opleveren van de woningen in de Triangel en het inrichten van de openbare ruimte van het
Thorbeckeplein. Kortom, er is nog genoeg om naar uit te kijken.
Winter Culinair 15,16 en 17 december
Grab your warm coat… en kom naar het Winter Culinair op het Thorbeckeplein. Een culinair
winterevenement met proeverijen, kerstchalets, koren in Dickens-stijl en meer. Het evenement is voor
het hele gezin en gratis toegankelijk. Het Thorbeckeplein en de Aarkade worden omgetoverd tot een
“winterwonderland”. Op het plein komt een reuze kerstboom, er is muziek en entertainment, een
schaatsbaan en een kleine kerstmarkt. Op vrijdagavond is er de jaarlijks terugkerende Santa Run met
deze keer start en finish op het Thorbeckeplein. “Winter Culinair is een mooi evenement dat het
stadshart enkele dagen heel gezellig en sfeervol maakt. Ik hoop dat veel mensen Winter Culinair
komen bezoeken,” aldus wethouder Gerard van As. Meer informatie kunt u vinden op Winter Culinair

Alphen 2017 .

Bestrating Hooftstraat
In de 2e week van het nieuwe jaar starten de werkzaamheden in de Hooftstraat. Gedurende ca. 4
weken worden de wel bekende Lage Zijde klinkers gelegd. Gedurende de werkzaamheden blijft de

straat bereikbaar en open voor voetgangers en fietsers. Vanaf begin februari zal ook de W.M.C.
Regtstraat voorzien worden van nieuwe bestrating.

Actuele informatie, vragen of afmelden
De laatste informatie over de herontwikkeling van de Lage Zijde, vragen aan het projectteam,
opmerkingen of wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen? Voor al deze zaken kunt u terecht op de
projectwebsite www.stadshartlagezijde.nl.

