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Uitnodiging infoavond – woensdag 20 april 2016
Holtum, 5 april 2016.
Geachte mevrouw, meneer,
Consortium Grensmaas nodigt u hierbij uit voor een informatieavond over de
eerste fase van de uitvoering van het project Grensmaas in Urmond, op
woensdag 20 april.
De infoavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Fanfarezaal aan de
Urmonder Maasstraat 5.
De werkzaamheden in Urmond gaan in juni van start en duren circa vijf
maanden. In het gebied ten noorden van de Ur wordt een beperkte
rivierverruiming gerealiseerd en oeverbestorting aangebracht.
Tijdens de infoavond krijgt u alle details van de uitvoering te horen. Bovendien
krijgt u volop gelegenheid om vragen te stellen en eventuele opmerkingen te
maken.
Wellicht goed om u even een geheugensteuntje aan te reiken.
Consortium Grensmaas is het samenwerkingsverband van aannemers,
grindproducenten en Natuurmonumenten dat vanaf 2007 tussen Maastricht en
Roosteren aan het werk is om de inwoners beter te beschermen tegen een
nieuwe overstroming van de Maas. Om dat te realiseren krijgt de rivier veel
meer ruimte door verbreding van het stroombed. Ook ontstaat er duizend
hectare nieuwe natuur die deel gaat uitmaken van het grensoverschrijdende
RivierPark Maasvallei. De rivierbeveiliging en natuurontwikkeling worden
betaald met de opbrengst van zand- en grindwinning.
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Ook in Urmond wil Consortium Grensmaas de werkzaamheden in goed overleg
met de inwoners uitvoeren. Daartoe hanteren we korte lijnen en staat de deur
van ons kantoor in Holtum altijd open voor overleg.
We hopen u welkom te mogen heten op woensdag 20 april.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur

