
 
 
Fijn dat u erbij was! 
 
Heel erg bedankt dat u aanwezig was bij de informatieavond over het gebied Kwistbeek op 28 februari 
in Baarlo. De avond was zeer druk bezocht en er zijn veel waardevolle ideeën en knelpunten naar 
voren gekomen. Deze zijn op de digitale kaart gezet! Een mooi vertrekpunt op weg naar een 
omgevingsplan met toekomst.  
 
Interactieve website 
Via onze interactieve website www.waterschaplimburg.nl/metelkaar is het mogelijk om wensen en 
ideeën aan te geven en het project te volgen. U vindt hier bijvoorbeeld ook nieuwsberichten, een 
overzichtskaart en de contactpersonen vanuit de gemeente en Waterschap Limburg. Voeg gerust uw 
ideeën toe. 

Een speciaal verzoek: wij hebben alle punten die ingebracht zijn zo zorgvuldig mogelijk verwerkt. 
Mochten er op- of aanmerkingen zijn dan horen wij dit graag! 

Zelf mee aan de slag? 
Op maandag 28 mei gaan we verder aan de slag. We starten met een samenvatting van de vorige 
bijeenkomst en lichten de speerpunten toe van de dorpsontwikkelingsvisies, het waterschap en 
gemeente die belangrijk zijn voor het omgevingsplan. Daarna komt nadrukkelijk de wateropgave aan 
de orde. Het waterschap heeft gekeken naar een aantal oplossingsrichtingen en de effecten hiervan. 
In het tweede deel van de avond gaan we aan de slag in deelgebieden. In groepen denken we na 
over de verdere uitwerking, verschillende belangen en waar de prioriteit moet liggen per deelgebied.  
 
Doe en meld u aan! 
Wij zien u graag op 28 mei in Kerkeböske aan de Koeberg 3 in Helden. Inloop vanaf 19.00 uur, om 
19.30 starten wij met het programma. Om mee te doen moet u zich aanmelden! 
 
Stuur vóór 15 mei een e-mail naar  jo.timmermans@peelenmaas.nl en vermeld uw naam en 
adres. 
 
Wij zijn online dus ga snel naar www.waterschaplimburg.nl/metelkaar. Onder het kopje Projecten vindt 
u ook Gebied Kwistbeek. Hier kunt u het project volgen, meepraten en uw wensen en ideeën en op de 
kaart zetten! Op 15 mei maken we de balans op voor de bijeenkomst van 28 mei 2018. 
 
Graag tot ziens op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dörperoverleg Helden 
Dorpsoverleg Baarlo 
Gemeente Peel en Maas 
Waterschap Limburg 

Een beekdal met nog meer kansen! 
 
De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de 
Maas in Baarlo. Gemeente én waterschap pakken samen met de inwoners,  
ondernemers en betrokkenen  de wateroverlast aan  én versterken  de 
kwaliteiten van het gebied.                      
 
Hoe ziet het ideaalplaatje op langere termijn er voor u uit? 
Denkt u met ons mee? 

http://www.waterschaplimburg.nl/metelkaar
http://www.waterschaplimburg.nl/metelkaar
http://www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

