
Gebied Kwistbeek

Nieuwsbrief maart 2019

Beste ontvanger,

Fijn dat u deze informatiebrief leest. U krijgt deze informatie omdat u heeft aangegeven

graag betrokken te zijn bij of al actief betrokken bent bij de ontwikkelingen van het Gebied

Kwistbeek. De nieuwste ontwikkelingen rondom Gebied Kwistbeek staan in deze

nieuwsbrief welke ongeveer zesmaal per jaar verschijnt. De actualiteiten zijn overigens

altijd te vinden op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar.

  Werkgroep Kwistbeek
    Op 27 februari 2019 was er een 

    bijeenkomst voor alle drie de Kwistbeek-
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    werkgroepen. Bent u ook aanwezig bij 

    de volgende bijeenkomst op 18 april?

Lees verder

Klimaatstresstest
De zomer van 2018 heeft duidelijk

gemaakt wat klimaatverandering in de

praktijk betekent. Felle hoosbuien met

wateroverlast, langdurige droogte

met watertekort en extreme warmte.

Lees verder

   Peter Jakobs
    Peter Jakobs is rentmeester en 

    werkzaam bij Waterschap Limburg. Voor

    Gebied Kwistbeek zorgt hij voor de 

    benodigde grondverwerking. Wat komt

    daar allemaal bij kijken? Lees verder

Een beekdal met nog meer kansen

De Kwistbeek is een beek die vanaf Helden via Baarlo in oostelijke richting naar de Maas stroomt en

regelmatig wateroverlast oplevert. Om deze wateroverlast te verhelpen, slaan de gemeente Peel en Maas

en Waterschap Limburg de handen ineen. Samen met inwoners, ondernemers en andere

belanghebbenden uit de omgeving nemen zij stappen om de beek te optimaliseren en het bijbehorende

landelijke gebied te behouden en te versterken. Een goede balans tussen wonen, agrarische

ontwikkelingen en recreatie is hierbij gewenst.
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