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Geachte bewoner,
Vorig jaar hebben we samen met u het ontwerp voor de herinrichting van een gedeelte
van het Fortunapark besproken. Het onderhoud van het groen en de bestrating tussen
de Prof. Oudflat en Victoriastraat is niet meer goed mogelijk. Daarom gaan we de
groenvoorziening en de bestratingen gedeeltelijk omvormen. Op de bijgevoegde
tekening kunt u het definitieve ontwerp zien en hoe het uiteindelijk gaat worden. Dit
ontwerp wijkt op een paar kleine onderdelen af van het oorspronkelijk aan u
gepresenteerde plan. Dit heeft te maken met de technische uitwerking en detaillering.
Op gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl onder het trefwoord Fortunapark kunt u
de informatie terugvinden die wij op 28 februari 2018 hebben gepresenteerd.
Hoelang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden starten in december 2019 en zijn naar verwachting in het voorjaar
van 2020 klaar.
Uitnodiging
We organiseren op dinsdag 26 november a.s. tussen 15.30 uur tot 18.30 uur een
inloopbijeenkomst in de Hanenhof. U kunt tussen 15.30 uur en 18.30 uur zelf een tijdstip
kiezen waarop u wilt binnenlopen. Dan kunt u, als u dat wenst, meer informatie krijgen.
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De firma Kurvers B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de inloopbijeenkomst
kunt u ook kennis nemen van de planning en de fasering van de werkzaamheden.
U kunt ook vragen stellen over de uitvoering van de werkzaamheden.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met groenspecialist Piet Huveners of wijkcoördinator Arno
Gorissen. Beide heren zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via mail:
piet.huveners@sittard-geleen.nl of arno.gorissen@sittard-geleen.nl
Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vanaf december kunt u
contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder Rob Jeukens. Hij is bereikbaar
via telefoonnummer 14 046 of via mail rob.jeukens@sittard-geleen.nl

Met vriendelijke groeten,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
namens dezen,
Teammanager Planning en opdrachten

Ing. J.T..A.M. Malik
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