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Verslag 1e bewonersavond     
 
Project   : Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg, Eys 
 
Projectnummer  : 20.001 
 
Datum, tijd en plaats : 04 maart 2020, 19.30 uur, Kantine Zwart-Wit te Eys 
 
Aanwezigen  :  Wethouder J. Last  Gemeente Gulpen-Wittem 
      Dhr. J. van Oeffelt  Gemeente Gulpen-Wittem 
      Dhr. K. Leunissen  Gemeente Gulpen-Wittem   
      Dhr. L. Leunissen  Kernoverleg Eys  
      Dhr. P. Voorhoeve  Kernoverleg Eys 
      Dhr. R. Dorren   Plangroep Heggen B.V.  
      Dhr. J. Pelzer   Plangroep Heggen B.V. 
      Ca. 85 belangstellenden  
             
 
▪ Opening en mededelingen 

De avond wordt geopend door wethouder Last en stelt de aanwezigen voor. Na de voorstelronde neemt 
de heer van Oeffelt het woord over.  

 
▪ Programma  

- Welkomswoord 
- Voorstellen aanwezigen 
- Het doel van de avond 
- Toelichting op het project 

∙ Aanleiding 
∙ Kaders 
∙ Proces 
∙ Planning 

- Ophalen informatie bewoners 
- Afsluiting 
 

▪ Doel van de avond 
De heer van Oeffelt geeft aan dat het doel van de avond drieledig is. Middels deze bijeenkomst worden de 
belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden, de aanpak en het proces tijdens de 
voorbereiding. Daarnaast worden de bewoners tijdens deze avond in de gelegenheid gesteld om 
problemen in de wijk aan te kaarten en wensen/voorkeuren kenbaar te maken. Tevens kan men zich 
aanmelden voor een werkgroep. Aan de hand van de input van de bewoners wordt een programma van 
eisen vastgesteld en zal Plangroep Heggen in overleg met de werkgroep het ontwerp van het plangebied 
maken.  
 

▪ Toelichting op het project  
Aanleidingen voor het project zijn de slechte kwaliteit van het wegdek en de riolering. Deze bieden kansen 
voor een volledige herinrichting en voor de aanleg van een klimaatbestendig watersysteem.  Binnen het 
project zullen uiteindelijk verschillende kaders van toepassing zijn. Echter worden eerst de goede ideeën 
verzameld en zal later gekeken worden wat wel of niet mogelijk is. Er wordt een toelichting gegeven op 
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het proces en de eerste globale planning. Na de avond zal er een werkgroep gevormd worden en zal de 
inbreng gebundeld en beoordeeld worden.  
 

▪ Ophalen informatie bewoners 
Na de presentatie worden de aanwezigen opgedeeld in vier groepen. Door iedere groep zijn tijdens de 
sessies problemen en wensen kenbaar gemaakt. Deze genoteerde reacties, wensen, knelpunten en/of 
vragen zijn in bijlage 1 van dit verslag beknopt weergegeven.  
 

▪ Afsluiting 
Na de ophaalsessies wordt de avond afgesloten. Middels de website van de gemeente is de 
projectwebsite te raadplegen waarmee bewoners op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen. 
 
Bijlagen:   
 
Bijlage 1: Reactie/wensen/knelpunten/vragen bewoners/belanghebbenden d.d. 4 maart 2020 
 
 


