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. Bekijk de webversie

Gebied Kwistbeek

Nieuwsbrief juli 2020

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u geïnteresseerd bent in of actief betrokken bent bij de
ontwikkelingen van Gebied Kwistbeek. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 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’.

Regelmatige
afstemming tussen
gebiedsprojecten
Binnen de grenzen van gemeente Peel en
Maas lopen twee grote gebiedsprojecten:
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) en Gebied Kwistbeek. Deze
projecten raken elkaar bij de Ingweg.
Daarom overleggen medewerkers van beide
projecten regelmatig met elkaar. Zo ook op
maandag 6 juli 2020. Lees verder
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Besluiten

Een pilotproject
moet zich bewijzen
Gemeente Peel en Maas is aangemerkt als
pilotgemeente voor de omgevingswet.
Zodoende kan de gemeente voor Gebied
Kwistbeek al een Omgevingsplan maken
terwijl de Omgevingswet nog niet in werking
is (pas in 2022). Lees verder

Werkgroepen geven
mede invulling aan
het onderhouds- en
beheerplan
De voorbereidingen voor de
uitvoeringswerkzaamheden zijn volop aan
de gang. Als het gebied rondom de
Kwistbeek eenmaal is heringericht, is beheer
en onderhoud ook van groot belang zodat
iedereen er optimaal van kan blijven
genieten. 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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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

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.
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