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Aan
De bewoners van dit pand

Uitnodiging
Denk mee over uw wijk!

De dorpskern in Eys wordt opnieuw ingericht. Op een aantal plekken in de omgeving moeten er 
onderdelen aangepast, vervangen of hersteld worden. Dat is belangrijk zodat Eys weer 
toekomstbestendig wordt. Het biedt daarnaast een mooie gelegenheid om samen met u als inwoner na 
te denken over de leefbaarheid in het dorp. Via deze brief nodigen wij u van harte uit om mee te denken 
over uw wijk. Heeft u ideeën of vragen? Deel deze dan!

Datum woensdag 4 maart, 19.30 uur
Locatie kantine van Zwart-Wit te Eys (Hoeberigerweg 40)
Programma welkom door wethouder Jos Last

betrokken partners stellen zich voor
toelichting over het project (aanleiding, kaders, proces, planning) 
ideeën delen en vragen stellen

Projectgebied
Adviesbureau Plangroep Heggen B.V. gaat in opdracht van de gemeente en in samenwerking met 
bewoners en andere betrokkenen drie straten in de kern van Eys opnieuw inrichten. Het gaat om de 
straten: Wittemerweg (deels), Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg. Daarnaast worden ook meegenomen in 
het project: het parkeerterrein van de basisschool aan de Nachtegaalstraat en het braakliggend terrein 
(de Pendile) op de hoek van de Grachtstraat en Sint Agathastraat. Voor het Pendile-terrein is al een 
schetsontwerp gekozen. Hiervoor heeft reeds inspraak plaatsgevonden, dit was georganiseerd doorbet 
kernoverleg Eys.

Afbeelding: plattegrond van het projectgebied in Eys

dUoSlow
Gemeente Gulpen-Wittem 
is een cittaslow gemeente.
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Gebiedsgerichte aanpak
Er is voor dit project gekozen voor een 'gebiedsgerichte aanpak’. Dit betekent dat de nodige 
werkzaamheden op het gebied van riolering, wegen, groen, de verkeerssituatie, nutsvoorzieningen en 
eventueel verlichting tegelijk worden aangepakt en uitgevoerd. Het gevolg is dat uw straat slechts één 
keer opengebroken wordt. Zo beperken we de overlast voor de omgeving tot een minimum en worden 
er kosten bespaard.

Doel bijeenkomst
Op woensdag 4 maart willen wij erachter komen wat u mist in uw wijk, welke knelpunten en wensen er 
zijn op het gebied van verlichting, verkeerssituatie, groen en op andere onderdelen. Er wordt nog géén 
inrichtingsplan op deze avond aan u gepresenteerd. Met een blanco situatietekening en een dikke stift 
gaan wij met u aan de slag en kunt u uw suggesties en ideeën kenbaar maken.

Na deze avond gaan wij in samenwerking met het kernoverleg Eys bekijken hoe wij met uw suggesties 
verdergaan. Tijdens de tweede bewonersavond, die plaatsvindt op woensdag 8 april 2020 komen we 
bij u terug om stappen te gaan zetten richting ontwerp. De derde avond is gepland op woensdag 20 mei 
2020. Over de precieze invulling van de volgende bewonersbijeenkomsten wordt u nog geïnformeerd. 
Alle projectinformatie is vanaf 4 maart te vinden op de projectwebsite, via www.qulpen-wittem.nl. Zoek 
op “plannen, projecten en wegwerkzaamheden”.

Om een indruk te krijgen van het aantal aanwezigen tijdens deze avond vragen wij u zich aan te melden. 
Dit kan bij de heer Joep van Oeffelt, projectleider CCT van de gemeente Gulpen-Wittem via e-mail: 
joep.van.oeffelt@qulpen-wittem.nl. Vermeld in het onderwerp van uw mail: aanmelding bijeenkomst 4 
maart Eys. Laat ook even weten met hoeveel personen u komt. Heeft u naar aanleiding van dit bericht 
vragen? Ook deze kunt u alvast per mail stellen.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten op woensdag 4 maart,

Met vriendelijke groet,

Vervolg

Aanmelden

Gemeente Gulpen-Wittem 
ritlaftom is een cittaslow gemeente.
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