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U krijgt deze nieuwsbrief omdat u geïnteresseerd bent in of actief betrokken bent bij de 
ontwikkelingen van Gebied Kwistbeek. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer zes keer per jaar.

Kijk voor meer informatie en eerder verschenen nieuwsbrieven op het digitale platform Met 
Elkaar (www.metelkaar.waterschaplimburg.nl) en kies onder het menu ’Projecten’ voor ’Gebied 
Kwistbeek’.

Communicatie in coronatijd

Wat te doen als je je plannen voor de 
herinrichting van een gebied wegens 
omstandigheden niet persoonlijk kunt 
toelichten? Dan is het zoeken naar 
alternatieven. Lees verder

Zienswijzen 

In de periode dat belanghebbenden konden 
reageren op het Ontwerp Projectplan 
Waterwet Herinrichting Kwistbeek en het 
Ontwerp Omgevingsplan Gebied Kwistbeek 
zijn bij het waterschap 10 ‘zienswijzen’ 
binnengekomen. Lees verder



Verbindingsdocument 

schetst gezamelijk 

traject

Hoe doe je recht aan de vele ideeën die 
door inwoners van Peel en Maas zijn 
bedacht voor het beperken van 
wateroverlast door hevige regenval en het 
duurzaam verbeteren van de kwaliteit van 
het gebied rondom de Kwistbeek?
Lees verder

Enquȇte over 

functioneren 

werkgroepen tot nu toe 

Gemeente Peel en Maas en Waterschap 
Limburg hebben aan de ongeveer veertig 
werkgroepleden gevraagd om een enquête 
in te vullen over hun beleving van de 
samenwerking. 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.

Deze e-mail is verstuurd aan kwistbeek@baarlo.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@peelenmaas.nl toe aan uw adresboek.


