Aan de bewoner(s) van dit pand

Betreft: Presentatie voorlopig ontwerp herinrichting
Parklaan, Beukenlaan en Geleenbeek
Sittard-Geleen, november 2020

Beste lezer,
Eind augustus hebben we u uitgenodigd met ons mee te denken over de herinrichting van
de Parklaan, de Beukenlaan en de Geleenbeek. Tijdens diverse tuintafelgesprekken, een
bijeenkomst (dialoogtafel) op 9 september en via ingevulde vragenlijsten hebben we de
nodige ideeën verzameld. Deze hebben te maken met thema’s als verkeer en
bereikbaarheid, openbare ruimte en groen, water, cultuurhistorie en welzijn. Het is mooi te
zien dat er belangstelling is om met én in de wijk aan de slag te gaan om meer ruimte te
bieden aan de Geleenbeek. Zo werken we samen aan het verbeteren van de waterveiligheid
en de natuur in de stad.
Presentatie voorlopig ontwerp
We hebben uw en onze ideeën verzameld en werken nu aan een voorlopig ontwerp
(inrichtingsschets) van het gebied. Tijdens een online bijeenkomst op woensdag 2
december van 19.30 – 21.00 uur lichten we dit ontwerp aan u en de omgeving toe en horen
we graag uw reacties hierop. De bijeenkomst wordt georganiseerd via MS Teams. U kunt
zich hiervoor aanmelden door voor 30 november een mail te sturen naar
communicatie@viforis.nl. U ontvangt dan ook een instructie voor MS Teams.
We houden u op de hoogte
Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen en het laatste nieuws over dit project? Meld u
dan aan op ons online platform https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/. Onder het kopje
‘Projecten’ vindt u ‘Herinrichting Geleenbeek en Parklaan in Sittard’. Als u hierop klikt vindt u
de mogelijkheid om een account aan te maken. Hiermee kunt u (in de toekomst) reageren
op berichten. Ook kunt u zich via het platform aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. We
streven ernaar u in de toekomst zoveel mogelijk digitaal te informeren en minder op papier,
dus meld u aan om niets te missen.

Liever niet digitaal ontmoeten?
Door de actuele coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om bijeenkomsten op locatie
te organiseren. Voor uw en onze bescherming ontmoeten we elkaar daarom digitaal. Bent u
echt niet in de gelegenheid om aan de online bijeenkomst op 2 december deel te nemen?
Neemt u dan contact op met Lieke Vorage (omgevingsmanager ViForis). Dat kan per mail:
communicatie@viforis.nl.
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