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Betreft: Inloopbijeenkomst Biest fase 1 
 
Weert, 3 februari 2022 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
De gemeente Weert is van plan om het riool in uw buurt te vervangen. Deze gelegenheid 
wordt aangegrepen om ook de bovengrondse inrichting te vernieuwen. Voor de start van het 
project willen we graag weten wat er in uw straat of buurt speelt. Daarom organiseren we 
een inloopbijeenkomst op 17 februari. Ook willen we een klankbordgroep samenstellen met 
vertegenwoordigers uit de buurt. In deze brief leest u meer over het project, de 
inloopbijeenkomst en de klankbordgroep. 
 
Project Biest fase 1 
Het project is onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021. Meer informatie 
daarover vindt u op onze website www.weert.nl/rioleringsplan. Het project bestaat uit het 
vervangen van het bestaande riool door een gescheiden rioolstelsel, waarbij vuilwater en 
hemelwater van elkaar worden gescheiden. Door klimaatverandering neemt het aantal 
zware buien toe en dit leidt steeds vaker tot problemen. Het scheiden van het vuilwater en 
hemelwater is een belangrijke maatregel om het gemeentelijke rioolstelsel klaar te maken 
voor de toekomst.  
 
Aangezien de straat hiervoor opengebroken moet worden, is dit een goed moment om ook 
de bovengrondse inrichting, zoals verharding en beplanting, te vernieuwen. Hiervoor wordt 
nog een ontwerp gemaakt. 
 
Inloopbijeenkomst 
We willen graag van u horen wat er zoal in uw straat of buurt speelt. Daarbij zijn we vooral 
op zoek naar zaken die spelen in de openbare ruimte en die wellicht met een nieuw ontwerp 
opgelost kunnen worden. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst op donderdag 17 
februari. Tijdens de inloopbijeenkomst zullen wij hoofdzakelijk luisteren naar wat u ons te 
vertellen heeft. Natuurlijk zijn we er ook om eventuele vragen te beantwoorden. 
 
De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 februari tussen 19.00 en 20.30 uur in 
het Franciscushuis (Biest 43, Weert). U hoeft zich vooraf niet aan te melden en u kunt op 
elk moment in- en uitlopen. 

http://www.weert.nl/rioleringsplan


U bereikt de ingang van het Franciscushuis via de toegangspoort aan Biest. Loop 
vervolgens door tot aan de volgende poort, de ingang bevindt zich dan aan uw linkerkant.  
 
We vragen u tijdens uw bezoek rekening te houden met de geldende coronamaatregelen. 
Het dragen van een mondkapje is verplicht. Houd voldoende afstand van anderen. Heeft u 
gezondheidsklachten die horen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en deel uw inbreng met 
ons per mail. 
 
Klankbordgroep 
We vinden het belangrijk om gedurende het traject regelmatig met vertegenwoordigers van 
uw buurt te klankborden over de te maken keuzes. Daarom willen we een klankbordgroep 
samenstellen. U kunt zich hiervoor aanmelden tijdens de inloopbijeenkomst of per mail via 
s.leppers@weert.nl. 
 
Deelnemen aan de klankbordgroep is niet geheel vrijblijvend. U bent de vertegenwoordiger 
van uw buurt en wordt geacht om uit het belang van de buurt mee te denken. De 
communicatie zal hoofdzakelijk per mail plaatsvinden. Daarnaast wordt verwacht dat u op 2 
nader te bepalen avonden tussen 19.00 en 21.00 uur deelneemt aan een overleg met de 
andere leden van de klankbordgroep en onze adviseur. 
 
Heeft u vragen? 
Stel deze dan aan mij of één van mijn collega’s tijdens de inloopbijeenkomst. We doen ons 
best om iedereen persoonlijk te woord te staan. 
 
Kunt u niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn en wilt u wel uw inbreng met ons delen? 
Of wilt u zich per mail aanmelden voor de klankbordgroep? Dan mag u mailen naar 
s.leppers@weert.nl . 
 
 
Graag tot ziens op 17 februari! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sjoerd Leppers 
Projectleider 
Projectbureau gemeente Weert 
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