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Onderwerp: reconstruc e N273 kom Baarlo
Van: _N273baarlo <N273baarlo@prvlimburg.nl>
Datum: 26-1-2019 20:59
Aan: "'dorpsoverleg@baarlo.nl'" <dorpsoverleg@baarlo.nl>
Geachte heer, mevrouw,

De gedeputeerde staten van Limburg hebben uw brief ontvangen en willen u graag informeren over de reconstructie
van de Napoleonsbaan te Baarlo.

We begrijpen dat het krantenbericht u vragen oproept. De provincie Limburg heeft het overzicht van de circa 400
mobiliteitsopgaven waaraan gewerkt wordt geactualiseerd. Hier vallen ook de opgaven van beheer en onderhoud
onder. Als de technische kwaliteit van de infrastructuur te wensen overlaat dan zet de provincie haar financiële
middelen als eerste in om deze basis op orde te houden.
Het afwegingskader is ontwikkeld om inzicht in alle lopende mobiliteitsopgaven en toekomstige mobiliteitsambities
te krijgen en hierin de juiste keuzes te kunnen maken. Deze lijst zegt niks over het wel/niet doorgaan van de
opgaven. De besluitvorming hierover, dat wil zeggen de toepassing (en de bijbehorende keuzes) van het
afwegingskader, dragen we over aan een nieuwe coalitie, die in het voorjaar van 2019 zitting zal nemen. Daarom
blijven vooralsnog alle opgaven en ambities ongewijzigd.
Samenvattend betekent dit dat wij in deze coalitieperiode geen enkele mobiliteitsopgave of - ambitie aanpassen of
stopzetten. Uiteindelijk zal het nieuwe college de bestuurlijke relevantie, zoals overeenkomsten en afspraken met
stakeholders, mee gaan nemen in de heroverweging van deze mobiliteitsopgave en –ambities.

Voor de reconstructie Napoleonsbaan te Baarlo vindt aanstaande dinsdag tussen 16:00 en 20:00 een
inloopbijeenkomst plaats bij zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A. U kunt deze middag/avond vrijblijvend binnen
lopen om het definitief ontwerp te komen bekijken. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen bij mij of bij een van mijn
collega’s en we gaan dan graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groeten, Lucianne Meerten

A.L.P. (Lucianne) Meerten | Omgevingsmanager N273 Baarlo
Cluster Wegaanleg |
T +31 43 389 9980 |
E N273Baarlo@prvlimburg.nl
Bereikbaar (tot 14:30) op maandag, dinsdag
donderdag en vrijdag (thuiswerkdag)
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburg.nl

Dit e-mailbericht en de informa e verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informa e beva en waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is.
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Kennisname en gebruik van deze informa e door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden.
Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u
gevraagd zal worden het originele bericht te vernie gen.
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