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Uitnodiging inwonersavond aanpak wateroverlast Hegge

Beste inwoner van Hegge,
In de brief die u in april van ons heeft ontvangen, hebben we aangekondigd u op 30 juni bij te praten
tijdens een inwonersavond. In verband met de coronamaatregelen, hebben we deze datum iets naar
achteren geschoven, in de hoop dat we dan fysiek bij elkaar zouden kunnen komen. De maatregelen
zijn echter nog steeds van dien aard, dat we slechts met een klein aantal mensen in een zaal zouden
mogen samenkomen, gelet op de anderhalvemeterregel. Om die reden hebben wij toch besloten de
bijeenkomst online te organiseren en wel op donderdag 8 juli a.s.
Gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg nodigen u hierbij dan ook van harte uit om deze
digitale Zoom-bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.
Verderop in deze brief leest u hoe u deel kunt nemen.
Tijdens de bijeenkomst praten wij u bij over de stand van zaken tot nu toe. Wij starten met een
terugblik op de vorige bijeenkomst en het doorlopen proces tot nu toe. Wij lichten toe wat er met de
aangedragen ideeën is gebeurd en wat daaruit voor ons als beoogde oplossing naar voren is gekomen.
U kunt daarna reageren op deze beoogde oplossing, we gaan daarover graag met u in gesprek.
Om mee te doen aan de bijeenkomst meldt u zich vooraf aan op www.waterschaplimburg.nl/hegge. U
ontvangt daarna van ons alle gegevens die u nodig heeft. Misschien is het voor u
of voor uw buren lastig om met computer of telefoon mee te doen. Wij helpen u
zonodig graag, maar wellicht kunt u ook een beroep doen op uw buren of kunt u
uw buren helpen. Samen komen we er wel.
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Voor vragen kunt u contact met mij opnemen op tel. 06-11 80 17 24. U kunt ook een e-mail sturen
naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl o.v.v. ‘Vraag Hegge’. Bent u verhinderd maar wilt u wel
graag op de hoogte blijven? Neem dan gerust contact op om te kijken hoe we u van de juiste
informatie kunnen voorzien. Houd ook bovengenoemde website in de gaten, alle documenten zijn
daar terug te vinden.

Graag tot ziens op 8 juli!

Geert Hendrickx
Omgevingsmanager
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