
Onderwerp: uitnodiging bijeenkomst
Van: dijkversterking <dijkversterking@waterschaplimburg.nl>
Datum: 18-11-2019 15:32

Geachte heer/mevrouw,

De komende periode organiseren we diverse bijeenkomsten over de dijkversterking en
systeemmaatregel in Baarlo-Hout-Blerick om iedereen te informeren en te spreken over de volgende
onderwerpen:
- het alterna ef dat bestuurlijk is voorgelegd voor de dijkversterking;
- het besluit van de minister IenM over de dijkverlegging in Hout-Blerick en het proces in de komende
periode;
- de tracés voor de Kwistbeek en de kwelgeulen buitendijks.

Bij deze mail tre  u ook een folder aan van de gemeente Peel en Maas. De gemeente gee  in deze folder
aan hoe zij wil werken aan een versterking van de economische structuur in het buitengebied. Zij gee
aan welke ambi es de gemeente hee  en welke rol zij voor zichzelf ziet weggelegd. De gemeente nodigt
bewoners/bedrijven in het gebied van harte uit om hierop te reageren. Nadrukkelijk wil de gemeente
benadrukken dat het hier niet gaat om een gebiedsvisie. Die gaat de gemeente samen met het gebied
opstellen, op basis van het koersdocument, waar de folder over gaat.

Het gebied Baarlo-Hout-Blerick is groot. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven willen we
per deelgebied een aparte bijeenkomst houden.

Deze vinden als volgt plaats:

- Deelgebied Hummerenweg: maandag 9 december van 19.00 – 21.00 uur, Parochiekerk H.Petrus,
Marktplein 1 in Baarlo

- Buitendijks gebied, inclusief de omgeving van de Coupure, woensdag 11 december 19.00-21.00
uur, Parochiekerk H.Petrus, Marktplein 1 Baarlo

- Baarlo-Noord en Hout-Blerick: Waterschap Limburg informeert alle belanghebbenden in Baarlo-
Noord en Hout-Blerick zo snel als mogelijk na het besluit van de minister door middel van een
emailbericht en een speciale nieuwsbrief . Daarna vinden ook voor Baarlo-Noord en Hout-Blerick
bijeenkomsten plaats.

Graag zien wij u jdens deze bijeenkomsten. Het kan zijn dat we niet iedereen via de mail hebben
kunnen bereiken.
Misschien kunt u dit bericht zelf ook delen met uw buurt. Het bericht plaatsen wij ook op de pagina’s van
de dorpsoverleggen en onze website.

Met vriendelijke groet,
Namens Jaap Spaans, omgevingsmanager

Mandy van der Waa
Projectondersteuner Omgevingsmanagement HWBP
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