Aan de bewoner(s) van Oud Rennemig

Datum
april 2020

Uw kenmerk

Onderwerp
Werkzaamheden in de wijk Oud Rennemig

Ons kenmerk
Z-19203553

Geachte mevrouw, heer,

Bijlage(n)

De gemeente Heerlen gaat werkzaamheden uitvoeren in uw buurt.
Het gaat om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste
Oosterstraat en Tweede Oosterstraat. De voetpaden tussen deze straten en de
verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook
aangepakt.
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G. Habets
Domein Ruimte
Team Stadsingenieurs
T 045 - 560 4695
T 14 045

We hadden u willen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst bij u in de
buurt.
Door de coronacrisis is dat niet mogelijk. Daarom ontvangt u de informatie in uw
brievenbus. Bij deze brief zit het voorstel voor uw straat. Daarin ziet u foto’s en
beschrijvingen van twee voorbeelden van hoe uw straat er in de toekomst uit kan
zien.
U mag aangeven welke mogelijkheid uw voorkeur heeft.
Dat kan door een mail te sturen naar oudrennemig@heerlen.nl. Heeft u geen mail?
Dan kunt u ook bellen met mevrouw Beckers, telefoon 045 560 4733 (niet op
maandag aanwezig). U kunt ook bellen of mailen als u meer informatie wilt hebben.
Of als u zelf een ander goed idee heeft voor de inrichting van uw straat.
We gebruiken uw mailadres alleen om informatie te sturen over dit project en u op
de hoogte te houden van de voortgang. Niet voor andere zaken van de gemeente.
Heeft u zelf geen mail?
Misschien kan een buurman, buurvrouw of iemand anders uit uw straat u dan op de
hoogte houden. U kunt dan ook samen praten over de mogelijkheden voor uw
buurt. En beslissen welke oplossing u het beste vindt. Let daarbij wel op de regels
rondom corona. Dus 1,5 meter afstand en niet met teveel personen tegelijk.
Op de website kunt u de plannen voor de andere straten inzien.
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Ga daarvoor naar www.heerlen.nl/oudrennemig. Daar vindt u foto’s en
beschrijvingen van de andere straten. Zo kunt u zien hoe uw hele buurt er straks
kan uitzien.
Wilt u uw keuze uiterlijk 30 april aan ons doorgeven?
Dan kunnen wij verder gaan met de planning.
Zodra de situatie rondom het coronavirus het toelaat organiseren we een
informatiebijeenkomst als deze nog nodig is. Dan laten we u de plannen en
ingebrachte ideeën zien en kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de
definitieve plannen voor uw buurt.
Wij willen de straten in Oud Rennemig zoveel mogelijk op dezelfde manier
inrichten.
Wij verwachten dat de buurt daardoor mooier wordt en dat u als bewoner er met
nog meer plezier kunt wonen.
Laat ons weten welke variant uw voorkeur heeft.
Mogelijkheid 1: Alles verhard, of
Mogelijkheid 2: Met groen aan één kant.
Mail naar: oudrennemig@heerlen.nl
Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd en ontvang graag uw keuze en
eventuele ideeën.
Met vriendelijke groet,
Ger Habets
Projectleider

