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Beste bewoners,

Via deze �yer willen wij u graag op de hoogte brengen van de plannen voor de herinrichting van de 
oude kern Stevensweert.

Afgelopen jaar (april/mei) heeft u van ons een brief over de plannen ontvangen. Bij deze brief was een  
invulformulier toegevoegd, waarmee u ons van input kon voorzien.

In November 2020 is de gemeente Maasgouw samen met de vertegenwoordigers van de 
klankbordgroep/dorpsraad voor het eerst samengekomen met de ontwerpers van advies- & 
ingenieursbureau RA-infra om deze input te bespreken.

Vervolgens heeft de gemeente Maasgouw en RA-Infra de mogelijkheden voor verbeteringen 
onderzocht. Alle verbeterpunten en opmerkingen (input bewoners) zijn vervolgens met veel zorg en 
aandacht samengebracht in een blauwdruk. 

De gemeente Maasgouw heeft de blauwdruk afgelopen periode uitvoerig besproken met de 
vertegenwoordigers van de klankbordgroep/dorpsraad.

Dit document dient als uitgangspunt voor de herinrichting van de gehele oude kern. Het is nu aan u 
om uw mening te geven over deze blauwdruk.

De gemeente Maasgouw stelt uw mening enorm op prijs. Juist daarom willen wij de blauwdruk met u 
in persoon bespreken tijdens een  informatiebijeenkomst op locatie. Helaas is dit momenteel vanwege 
de geldende coronamaatregelen niet mogelijk. Zodra de coronarichtlijnen het toelaten organiseren 
wij een informatiebijeenkomst. Wel kunt u de blauwdruk alvast bekijken op de gemeentelijke website 
www.gemeentemaasgouw.nl/herinrichting-Stevensweert. Noteer alvast uw vragen, aan- of 
opmerkingen zodat u deze gereed heeft tijdens de informatiebijeenkomst. Wij hopen voor de 
bouwvak 2021 samen te komen en u persoonlijk te woord te staan. Mochten de coronamaatregelen 
dit niet toelaten, dan kijken wij naar een alternatieve manier om uw feedback op te halen.

Kijk voor meer informatie over de herinrichting van de oude kern op de gemeentelijke website: 
www.gemeentemaasgouw.nl/herinrichting-Stevensweert. Naast de blauwdruk vindt u hier ook de 
voorlopige planning van de werkzaamheden. Ook deze planning is onder voorbehoud van het verloop 
van de  coronacrisis.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel plezier bij het bekijken van 
de blauwdruk.

Met vriendelijke groet, 

Luc Graus
Projectleider Oude kern Stevensweert
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