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BEWONERSBRIEF

Aan
de bewoners en ondernemers van de Stationsbuurt en Groenekruisbuurt te Swalmen
Roermond, 20 november 2017
Uitnodiging inspraakavond wijkgericht onderhoud op 28 november 2017

Geachte mevrouw, heer,
In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau Geonius het afgelopen jaar het plangebied
uitgebreid ingemeten en diverse onderzoeken uitgevoerd. Het adviesbureau heeft een voorlopig
ontwerp van de maatregelen opgesteld. Dit voorlopige ontwerp is besproken met de Dorpsraad
Swalmen en de ingestelde klankbordgroep. Aan de hand van de gemaakte opmerkingen is het
voorlopige ontwerp doorontwikkeld tot een definitief ontwerp. De werkzaamheden omvatten onder
andere het vervangen van ongeveer 3,2 km riolering en het sober en doelmatig onderhoud aan
verhardingen. Op de achterzijde ziet u de grenzen van het project.
Inspraakavond
Wij nodigen u graag uit voor een inspraakavond op dinsdag 28 november in Eetcafé en zalenlocatie
‘De Mert’, Markt 1 te Swalmen. Het betreft een inloopavond van 17.00 tot 20.00 uur.
Tijdens deze inloopavond informeren wij u over de werkzaamheden en heeft u ruimschoots de
gelegenheid de plannen in te zien, vragen te stellen en uw mening te geven over de plannen. Ook
wordt tijdens de inloopavond doorlopend een presentatie van het project afgespeeld.
Over de fasering van de werkzaamheden informeren wij u op een later tijdstip.
Meer informatie
Meer informatie over het project kunt u lezen op de website van de Gemeente Roermond via
http://www.roermond.nl/go-swalmen. U kunt ook contact opnemen over het project en deze brief met
de heer R. Rosenboom van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via telefoonnummer
(0475) 35 92 61.
Wij begroeten u graag op dinsdag 28 november in Eetcafé en zalenlocatie De Mert.
Met vriendelijke groet,
afdeling Publiekszaken
Publieksvoorlichting

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via
www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost.
Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente.
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