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Geachte mevrouw of meneer,
De riolering in uw straat moet vervangen worden. Na het vervangen van de riolering
krijgt ook uw straat een opknapbeurt. Daarover willen we met u in gesprek.
Wat gaan we doen?
De nieuwe riolering wordt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent één rioolbuis voor
afvalwater en één voor regenwater. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren
moeten de bomen gekapt worden. Er worden aan het einde van het project in overleg
met u als bewoners, nieuwe bomen geplant. Want het is belangrijk dat uw straat leefbaar
blijft door de aanwezigheid van bomen en groen en klimaatbestendig door de opvang
van regenwater in het riool. In 2021 worden de werkzaamheden voorbereid en worden
offertes opgevraagd. De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van 2022
worden uitgevoerd.
Wat leeft er in uw straat?
In deze tijd van anderhalve meter afstand houden is het lastig om met onze inwoners in
gesprek te gaan. De informatiebijeenkomsten die wij normaal organiseren, waar we
elkaar treffen en de aandachtspunten in uw straat bespreken zijn nu niet wenselijk. Dus
zijn we op zoek gegaan naar andere middelen om met u in contact te komen. Want we
willen graag horen wat er leeft in uw straat.
Twee mogelijkheden
We hebben gekozen voor twee mogelijkheden waar u uit kunt kiezen. Op deze manier
kunt u ons laten weten wat u belangrijk vindt in uw straat. Uw aandachtspunten nemen
wij, waar mogelijk, mee in ons ontwerpproces. Natuurlijk kunnen we niet beloven dat we
alle wensen kunnen vervullen maar we doen altijd ons best. Er zijn twee mogelijkheden
om uw aandachtspunten met ons te delen:
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door op onze website, bovenaan de homepage bij ‘Zoeken’ “Rozenlaan” in te
tikken. Dan komt u op de projectpagina van de “Rozenlaan, Gladiolensingel en
Klaproosstraat” terecht.
Op deze pagina staat een introductiefilmpje van wethouder Leon Geilen en een
link naar het formulier waarop u uw aandachtspunten kunt invullen en mailen
naar ons;
door het invullen van het formulier dat bij deze brief bijgesloten zit. Een gratis
retourenveloppe zit erbij.

Wij vragen u vriendelijk om uw aandachtspunten aan ons bekend te maken. Dat doet u
door het formulier ingevuld, per post of per e-mail aan ons te retourneren vóór 30
november a.s.
Als u graag persoonlijk met ons in gesprek wil gaan dan is dit ook mogelijk. Bel dan naar
de wijkcoördinator Frans Drissen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06- 54371429 of
via mail frans.drissen@sittard-geleen.nl U kunt ook een afspraak met hem maken. Dan
bezoeken hij en de projectleider u buiten, bij uw woning.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,
Namens dezen,
Teammanager Ruimtelijke projecten en beheer,
J. Malik
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