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Frank Voigt nieuwe projectmanager
Locatie Valkenburg
KATWIJK, 17 SEPTEMBER 2010 – Per 1 september heeft
Project Locatie Valkenburg een nieuwe projectmanager. De
45-jarige Frank Voigt neemt daarmee het stokje over van
Martien Reissenweber, die sinds begin 2005 leiding gaf aan
de herontwikkeling van voormalig Marinevliegkamp
Valkenburg.
De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf
bereiden zich voor op de volgende stap in de planvoorbereiding. Na
afronding van de premasterplanfase, waaraan nu wordt gewerkt, is
de volgende stap het opstellen van een Masterplan, een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Katwijk en het
RVOB en het opstellen van bestemmingsplannen. Daarmee gaat
Project Locatie Valkenburg een geheel nieuwe fase in. Daarom
hebben het RVOB en de gemeente Katwijk besloten om een nieuwe
projectmanager aan te trekken. Frank Voigt van Dupon
Vastgoedontwikkeling was de afgelopen jaren o.a. actief als GEMdirecteur van Schieveste fase II, ontwikkelingsmanager van
Waterfront Harderwijk en lid van de Commissie MER. Daarvoor was
hij hoofd van de afdeling Financieel Management Ruimtelijke
Ontwikkelingen bij Twynstra Gudde. Verder is hij werkzaam geweest
bij ingenieursbureau DHV en Vermeer Grond en Wegen (thans DuraVermeer).

Frank Voigt staat voor de
uitdaging om Martien
Reissenweber, die in de loop van
de jaren het gezicht van het
project is geworden, op te
volgen. Martien Reissenweber is
van grote waarde voor het
project geweest, met name waar
het gaat om het opzetten van de
projectorganisatie, het stimuleren van draagvlak en acceptatie bij de
bevolking en maatschappelijke organisaties en het bijdragen aan
overeenstemming, binnen en buiten de stuurgroep, over onder meer
de haalbaarheidsstudie (2006), Integrale Structuurvisie (2006), het
programma van uitgangspunten (2007) en het Integraal Structuur
Plan (2008). Martien Reissenweber blijft nog enige tijd betrokken om
Frank Voigt verder wegwijs te maken in het project.

Afmelden voor de nieuwsbrief:
Wilt u de nieuwsbrief niet meer
ontvangen? Stuur dan een e-mail met
de tekst ‘afmelding nieuwsbrief’ naar
info@locatievalkenburg.nl

Frank Voigt is per 1 september projectmanager van Project Locatie
Valkenburg, de herontwikkeling van voormalig marinevliegkamp
Valkenburg.

