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Onderwerp: Inloopavond Gebied Kwistbeek
Van: Gemeente Peel en Maas <webmaster@peelenmaas.nl>
Datum: 26-11-2019 12:58
Aan: kwistbeek@baarlo.nl
Bekijk de webversie

Gebied Kwistbeek

Nieuwsbrief november 2019
Beste ontvanger,
Fijn dat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. 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 6x per jaar verschijnt. De actualiteiten zijn overigens altijd te vinden
op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar.

De afgelopen maanden zijn enthousiaste inwoners met ons
(gemeente, waterschap en adviesbureau) aan de slag gegaan
met allerhande ideeën voor de inrichting van Gebied
Kwistbeek. Graag laten we zien waar we op dit moment staan
en gaan we hierover met jou en andere geïnteresseerden in
gesprek.

Je bent van harte welkom op een inloopavond op woensdag 11 december bij Restaurant
Café Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a in Baarlo. Je kunt op elk gewenst moment tussen
17.00 en 20.00 uur binnenlopen.
Wat is de bedoeling van de inloopavond?
Tijdens deze avond presenteren we het schetsontwerp van Gebied Kwistbeek. Je kunt al je
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vragen stellen aan de medewerkers van het project. Inwoners die in werkgroepen hebben
meegedacht, vertellen graag over de discussies en afwegingen die aan het schetsontwerp
vooraf gingen.
Aanmelden voor de inloopavond hoeft niet, we zien je graag op woensdag 11 december 2019.
Wil je je voorbereiden op de inloopavond? Neem dan een kijkje op het digitale platform.
Met vriendelijke groet,
Carla Duijf (gemeente Peel en Maas)
Anouk Dewitte (Waterschap Limburg)

P.S.: Op woensdagavond 11 en 18 december 2019 is van 19.00-21.00 uur ook een inloopavond
voor het HWBP in de kerk (zij-ingang) in Baarlo.

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.

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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