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De bewoner(s)/ondernemer(s) van dit pand
Roermond, 17 januari 2019

Uitnodiging inloopavond hoogwaardige snelle fietsroutes
Geachte mevrouw, heer,

Wij nodigen u ook namens de gemeente Leudal uit voor een inloopavond om mee te denken over de
haalbaarheid van een hoogwaardige snelle fietsroute tussen Leudal en Roermond. U bent van harte
welkom op woensdag 30 januari in het stadhuis van Roermond of op donderdag 31 januari in het
gemeenschapshuis ín Buggenum. Het programma is op beide avonden hetzelfde. U kunt vanaf 19.30
uur tot 22.00 uur binnenlopen. U kunt dus zelf kunt kiezen voor een geschikt moment.
Uw mening en ideeën zijn belangrijk
De beide gemeenten werken samen met de provincie Limburg aan het bevorderen van het
fietsgebruik en onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van een westelijke fietsverbinding tussen
Leudal en het station in Roermond en een oostelijke fietsverbinding vanaf het station in Roermond
richting Roerstreek via het lJzeren Rijn tracé. Vooral voor de westelijke route zijn meerdere
mogelijkheden. De beoogde tracés staan op de achterzijde van deze brief.
Wij willen graag uw mening en ideeën horen! Uw inbreng nemen wij mee in de afweging voor de
daadwerkelijke haalbaarheid van de route. De gemeenteraden van Roermond en Leudal bepalen
vervolgens of zij de route willen realiseren. Draagvlak vanuit de omgeving is daarvoor van groot
belang.

Locaties inloopavonden
U bent vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur welkom op de locaties:

.
.

woensdag 30 januari: Tuinzaal van het stadhuis Roermond, Markt 31in Roermond
donderdag 31 januari: gemeenschapshuis de Roffert, Berikstraat 11 in Buggenum

Meer informatie vindt u op www.roermond.nl/snelfietsrouteOW of neem contact op met de heer
R. Rosenboom van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, telefoon (0475) 35 92 61.
Met vriendelijke groet,
afdeling Publiekszaken

Publieksvoorlichting
Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via
www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost.
Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente.

www. roe rmond.
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