Aan de bewoner(s) van dit pand

Betreft: Presentatie voorlopig ontwerp herinrichting
Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan
Sittard-Geleen, 15 maart 2021

Beste mevrouw of meneer,
Afgelopen jaar hebben we u uitgenodigd om met ons mee te denken over de herinrichting
van de Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan. Tijdens diverse (online) bijeenkomsten, zoals
de vooroverleggen voor ieder deelgebied in november, de dialoogtafel van 2 december en
verschillende voortuingesprekken in januari hebben we de nodige input verzameld. Ook
hebben we met een enquête aanvullende informatie opgehaald over de verkeerssituatie in
en om de Beukenlaan. Het is mooi om te zien hoeveel belangstelling er in de wijk is om mee
te denken en samen aan de slag te gaan om meer ruimte te bieden aan de Geleenbeek.
Ook de projectgroep heeft niet stilgezeten. Er zijn diverse onderzoeken uitgezet en verder
uitgewerkt en op een aantal plekken langs de Geleenbeek zijn peilbuizen geplaatst en is het
gebied helemaal ingemeten. 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 van het
gebied. Tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 30 maart 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 vóór
29 maart een mail te sturen naar communicatie@viforis.nl. U ontvangt dan ook een
handleiding 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 kunt u
een account aanmaken. 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? Stuur een mail
Door de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om bijeenkomsten op locatie
te organiseren. Voor uw en onze bescherming ontmoeten we elkaar daarom digitaal. Wilt u
toch liever persoonlijk contact of heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met
Lieke Vorage (omgevingsmanager ViForis). Dat kan per mail: communicatie@viforis.nl.
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