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Onderwerp : uitnodiging informatieavond

Beste meneer, mevrouw,

De gemeente Weert wil de wijk Moesel opnieuw inrichten en het huidige riool vervangen
door een gescheiden rioolstelsel. Als aanwonende nodigen we u uit voor de eerste
bewonersavond op dinsdag 5 februari om 19.OO uur in de raadzaal van het stadhuis
(Wilhelminasingel 101, Weert).

Aanleiding
Het klimaat verandert. We merken bijvoorbeeld dat het riool niet altijd meer het water
direct kan afuoeren, waardoor meer water op straat komt te staan dan we voorheen
gewend waren. Daar moeten we als gemeente iets mee. Grotere rioolbuizen aanleggen is
niet de oplossing. Zeker niet omdat de natte periodes worden afgewisseld met drogere en
warmere periodes dan we gewend zijn. In de droge en warme periodes hebben we het
schone regenwater, dat we anders in de natte periodes via het riool kwijt raken, juist hard
nodig voor ons groen. Het groen dat ook zorgt voor de koelte die we nodig hebben in zeer
warme perioden, zoals in de zomer van 2018. Nadat het riool is aangelegd willen we de
wijk in overleg met u opnieuw inrichten.

Situatie
Het plangebied wordt begrensd door de volgende wegen
Dillenburg en Nassaulaan.

Maaseikerweg, Beatrixlaan,

Planproces
De gemeente wenst samen met de inbreng van u als aanwonenden tot een definitief
ontwerp te komen. Er zullen door de gemeente twee bewonersavonden worden
georganiseerd.
Tijdens de eerste bewonersavond zullen informatie, wensen en verwachtingen worden
opgehaald met het doel dat u als bewoner mogelijke verbeterpunten aandraagt. Tevens
wordt op deze avond een tiental aanwonenden verzocht deel te nemen aan de
klankbordgroep. Opmerkingen en suggesties uit de eerste bewonersavond worden samen
met de klankbordgroep verwerkt in een voorlopig ontwerp.
De tweede bewonersavond wordt gehouden om te controleren of de geformuleerde
uitgangspunten naar tevredenheid zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp. Op basis van
deze sessie wordt het ontwerp op finesse aangepast tot het definitief ontwerp.

Agenda voor de bewonersavond
Na een korte inleiding wordt u per straat of woonblok in groepjes verdeeld. Per groep kunt
u dan wensen, verwachtingen en verbeterpunten opschrijven en aan ons meegeven.
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Contact.
Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn op de eerste informatieavond kunt
u uw wensen, verwachtingen of vragen met vermelding van naam en adres mailen naar
Theo Bouwels, projectleider op dit project, via t.bouwels@weert.nl

Met vriendelijke groeten,

Peter Claassen
Openbaar


