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Onderwerp
Uitnodiging besloten werkbijeenkomst N266 Randweg Nederweert

Geachte Leden van Provinciale Staten en Raadsleden van de Gemeente Nederweert,
Naar aanleiding van de vergaderingen van de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op
13 januari en 24 februari 2017 heb ik u toegezegd om op korte termijn met een voorstel te komen voor
een nieuwe projectopdracht voor de N266 Randweg Nederweert.
Om te komen tot een objectief en gedragen Statenvoorstel voor de nieuwe projectopdracht, wil ik graag
op constructieve wijze de Gemeenteraad Nederweert en de Leden van Provinciale Staten betrekken bij
het totstandkomingsproces. Daarom wil ik u hierbij uitnodigen voor een werkbijeenkomst inzake het
project N266 Randweg Nederweert.
Doel van de werkbijeenkomst
Het doel van deze bijeenkomst is het meenemen van de Raads- en Statenleden in de totstandkoming
van de nieuwe projectopdracht. Door middel van een presentatie zal een toelichting worden gegeven op:
de korte termijn planning (besluitvorming voorstel nieuwe projectopdracht);
het totstandkomingsproces tot nu toe;
het voorstel voor de nieuwe projectopdracht;
de planning om te komen tot besluitvorming over het tracé.
Daarna zal er op interactieve wijze met elkaar van gedachten worden gewisseld en is er uitgebreid
gelegenheid voor het stellen van vragen.
Datum
Deze werkconferentie staat gepland op donderdag 20 april 2017 van 17.30 tot 19.20 uur.
Vanaf 17.30 uur ontvangen wij u graag met soep en een broodje, op de locatie van 'Sportcentrum de
Bengele', De Bengele 8 te Nederweert. Parkeergelegenheid is aanwezig voor de deur.
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Programma
Het programma voor deze avond is als volgt:
17.30 - 18.00 uur Ontvangst genodigden met soep en een broodje
18.00 - 18.10 uur
18.10 - 18.30 uur
18.30 - 19.10 uur
19.10 - 19.20 uur
19.20 uur

Welkomstwoord door Wethouder Rick van Meel en Gedeputeerde Eric Geurts
Presentatie
Uitwisselen van gedachten
Conclusie & plenaire afsluiting
Einde programma voor Raadsleden/ Korte pauze voor Statenleden

Deze bijeenkomst heeft een besloten karakter en is derhalve uitsluitend toegankelijk voor Leden van
Provinciale Staten van Limburg en Raadsleden van de gemeente Nederweert.
Let op
Voor de Leden van Provinciale Staten zal aansluitend om 19.30 uur op dezelfde locatie een bijeenkomst
plaatsvinden in het kader van de Mobiliteitsvisie. Voor de Raadsleden van de Gemeente Nederweert
eindigt de werkbijeenkomst om 19.20 uur, bij afsluiting van het onderdeel N266 Randweg Nederweert.
Bij deze het verzoek om uiterlijk 14 april uw aanwezigheid te bevestigen via
secretariaat.gedeputeerde.geurts@prvlimburg.nl
Graag hoop ik u te mogen verwelkomen tijdens deze werkbijeenkomst.
Met vriendelijke groet,

ing. E. Geurts-
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