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UITNODIGING
Er wordt in de gemeente Gulpen-Wittem op een aantal locaties flink getimmerd aan de omgeving. Dat
doen we om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren en aantrekkelijk te houden voor inwoners, on
dernemers en toeristen. Voor nu en in de toekomst. Het ontwerp voor Stokhem is tot stand gekomen
door burgerparticipatie. Voor nu en in de toekomst.
Er staan ook voor Stokhem ontwikkelingen op de agenda, namelijk: het reconstrueren van de omge
ving in Stokhem. In een eerdere fase hebben inwoners van Stokhem hun ideeën om de leefbaarheid
in het dorp te verbeteren omschreven in het dorpsplan “Ons karakteristiek Stokhem”. Naar aanleiding
van deze ideeën is een ontwerp voor de reconstructie opgesteld.
Ontwerp
Wij willen dit ontwerp graag met u delen. Het wordt op donderdag 13 februari 2020 gepresenteerd in
het buurthuis in Stokhem. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Besteksuitwerkinq
Het definitieve ontwerp wordt in 2020 verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp. Ook wordt dan de
aanbestedingsprocedure opgestart voor de uitvoering van het werk.
Planning
De start van de werkzaamheden staat gepland na de zomer van 2020. Er wordt vooraf een reële
planning en fasering opgesteld om de overlast enigszins te beperken. Dit gebeurt in overleg en zal
voordat de werkzaamheden van start gaan ook aan u gepresenteerd worden.
Praktische informatie
Wat
informatie-avond
Onderwerp
Reconstructie Stokhem
Locatie
buurthuis Stokhem, Stokhem
10-12
Datum, tijd
Donderdag 13 februari,19.00-21.00 uur
Programma
19.00 uur presentatie ontwerp door gemeente. Na de presentatie is er de mogelijkheid
om de ontwerptekeningen te bekijken en eventuele vragen te stellen.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neemt u dan contact op met de heer P.J.E. Moonen
van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail pedro.moonen@gulpenwittem.nl. Wij hopen u van harte te mogen begroeten op 13 februari.

Met vriendelijke groet,

Jos Last
Wethouder Ruimte en Milieu

