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Uitnodiging bewonersavond herinrichting Geleenbeek Daniken - Corio Glana HL16/L7

Beste mevrouw of meneer,

Op 14 juli2022 hebben we samen gepraat over de nieuwe inrichting van de Geleenbeek in Daniken.

Tijdens deze avond voor de betrokken bewoners en ondernemers hebben wij veel ideeën verzameld

Ook de gesprekken aan de keukentafels én een vragenlijst voor de bewoners en ondernemers
hebben ons goed op weg geholpen. Belangrijke onderwerpen als landschap, water, ontspanning en

de geschiedenis kwamen langs. We zijn erg blij dat er belangstelling is om sámen aan de slag te gaan

om meer ruimte te geven aan de Geleenbeek.

Uitnodiging
Op dinsdag 11 april van 19.00 uur tot 21.00 uur laten wij het voorlopig ontwerp aan u zien. Onze én

uw ideeën zijn, waar mogelijk, in dit ontwerp meegenomen. U bent op dinsdag 11 april om 19.00 uur
van harte welkom in de Biesenhof in Geleen. Wilt u er ook bij zijn? Meld u dan vóór 10 april aan bij

om gevingsma nager Lieke Vorage via comm unicatie@viforis.nl.

Wij 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 digitale platform:
https://metelka a r.waterscha plim bu rg.n l/pro iecten/seleenbee kd a n iken/defa u lt.a spx

Op dit platform vindt u naast informatie, ook mogelijkheden om uw wensen

en ideeën over het project te delen. U kunt ook de QR- code scannen:

Dan komt u meteen op het digitale platform terecht
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Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, neem dan gerust contact op met Lieke Vorage. U kunt
haar bereiken via communicatie@viforis.nl.

Met vriendelijke groet,

Met vri delijke groet,

ur Waterschap Limburg
an We rsch

Pagina2/2
Zaaknr. 2023-2s853 / Doc.nr. WLDOC-774510558-16865




