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Beste meneer, beste mevrouw,

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker last van hevige regenval. De hoosbuien
veroorzaken wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvelland. Eén van de overlastgebieden is
het Hekerbeekdal tussen Klimmen en de Geul in Valkenburg. De Gemeente Valkenburg, Gemeente
Voerendaal en Waterschap Limburg, gaan als Verkenners samen met de omgeving de mogelijkheden
onderzoeken om het gebied beter bestand te maken tegen heftige buien. Met deze brief willen wij u
hier graag over informeren.
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Hoe pakken we dit aan?
De drie Verkenners bekijken samen met u welke maatregelen nodig zijn om het Hekerbeekdal zo in
te richten dat het de veranderende weersomstandigheden aankan. Het doel is om de wateroverlast
in kaart te brengen, ervaringen met elkaar te delen en oplossingen te vinden die wateroverlast
verminderen en die de leefomgeving verbeteren.
Uw mening telt!
Uw inbreng zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u
uit uw ideeën en ervaringen met ons te delen en mee te doen
aan (online) bijeenkomsten, inloopmomenten of persoonlijke
gesprekken. Twee weken voor de eerste bijeenkomst ontvangt
u hiervoor een uitnodiging. Het gaat er uiteindelijk om dat
iedereen met wateroverlast in het Hekerbeekdal en iedereen
die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt
om mee te denken en mee te werken.
Wateroverlast verminderen doen we samen, dus doe mee!
Maak uw eigen account aan op het platform
De Verkenners willen contact met u houden. Daarvoor gebruiken we het digitale platform Met
Elkaar: www.waterschaplimburg.nl/hekerbeekdal. Maak alvast een account aan! Op dit platform
verzamelen we informatie over het gebied en geven we antwoord op veelgestelde vragen. Ook vindt
u er belangrijke documenten, zoals het participatieplan. In dit plan vindt u een uitgebreide uitleg
over de manier waarop u kunt deelnemen. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Op het platform vindt u ook een digitale kaart van het gebied. Zet alvast uw tip, idee, knelpunt,
ervaring of aandachtspunt op deze kaart. Samen maken we de kaart compleet!
Liever persoonlijk contact? U kunt mij bellen op 088-8890100. Mailen kan ook naar
g.hendrickx@waterschaplimburg.nl. Ik help u graag.
Met vriendelijke groet,
Geert Hendrickx
Omgevingsmanager
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