
Keutelbeek fase 2

13 juli 2022



Programma

• Korte terugblik

• Realisatie Keutelbeek fase 1b

• Planvoorbereiding Keutelbeek fase 2

• Globale planning

• Kennis nemen van ontwerp en stellen 

van vragen



Korte terugblik

Waarom open Keutelbeek?

• Een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast.

• Schoon bron- en regenwater scheiden van vuil rioolwater.

• Minder belasting op de rioolwaterzuivering.

• Herstel van het historisch dorpsbeeld.

• Een opknapbeurt voor straat en landschap.

• Gezamenlijk project van waterschap Limburg en gemeente Beek



Korte terugblik
enkele mijlpalen

• 1999: stichting Baek mit Baek voert haalbaarheidstudie open 

Keutelbeek uit

• 2006: besluit gemeenteraad en waterschap plan uit te werken

• 2008: gemeenteraad stemt in met open maken Keutelbeek

• 2011: gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor fase 1a

• 2014: oplevering fase 1a

• 2020: gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor fase 1b

• 2022: oplevering fase 1b

• Nu: samen met u fase 2 verder uitwerken



Realisatie Keutelbeek fase 1b

Wat hebben we gedaan?

• Aanleg nieuw riool

• Verleggen en vernieuwen kabels en leidingen gas, water, elektra, 

data en telecom

• Aanleg open beek

• Nieuwe bestrating, verlichting en straatmeubilair

• Voor fase 2 door Neerbeek zijn de werkzaamheden vergelijkbaar als 

bij fase 1b







Planvoorbeiding Keutelbeek fase 2 

Wat gaan we doen?

• Vandaag: samen met u het eerste ontwerp bekijken en alle vragen 

en opmerkingen ophalen

• Vervolgens de plannen verder uitwerken waarbij u als bewoner 

betrokken zult blijven 

• Informatie en communicatie via bewonersbrieven, 

bewonersavonden en persoonlijke gesprekken

• Als ontwerp gereed is: bestemmingplanprocedure, 

vergunningtrajecten en besluitvorming door gemeenteraad



Globale planning 

• Kwartaal 3 & 4 - 2022: verder uitwerken ontwerp en afstemming 

Nutsbedrijven

• Eind 2022: terugkoppeling ontwerp met bewoners

• Kwartaal 1 - 2023 t/m kwartaal 4 - 2023 : besteksuitwerking en 

afstemming met werkzaamheden Nutsbedrijven

• Kwartaal 2 - 2023 t/m kwartaal 1 - 2024: Procedures en 

vergunningen incl. bewonersavonden

• Kwartaal 1 - 2024 aanbestedingsprocedures voor de uitvoering van 

het werk

• 2024 uitvoering werkzaamheden



Voorlopig ontwerp

• Op 5 plekken zijn de ontwerptekeningen uitgelegd

• De projectmedewerkers van waterschap, adviebureau Royal 

Haskoning DHV en gemeente Beek geven u graag tekst en 

uitleg en beantwoorden uw vragen

• Tevens noteren wij uw op- en aanmerkingen en nemen deze 

mee bij de verdere planuitwerking

• Waar nodig zullen wij u persoonlijk benaderen tijdens de 

verdere planuitwerking



Bedankt voor uw aandacht


