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Beste heer, mevrouw,
1 November 2018 organiseerden wij een gebiedsbijeenkomst voor het beekherstel van de
Reusel tussen Baarschot en Diessen. Tijdens deze gebiedsbijeenkomst vertelden wij u dat
we in het voorjaar van 2019 een tweede gebiedsbijeenkomst zouden organiseren om de
resultaten uit de vervolgstudie te presenteren.
Via deze brief brengen wij u op de hoogte dat wij de tweede gebiedsbijeenkomst
verplaatsen naar het najaar van 2019.
Wat is de reden van dit uitstel?
In de gebiedsbijeenkomst van 1 november ontvingen wij veel waardevolle informatie van u.
Met deze informatie werken wij verschillende scenario’s voor de inrichting van de Reusel
uit. De uitwerking van de scenario’s en de effecten in relatie tot de beschikbare gronden
leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe scenario’s. Hierdoor vraagt de uitwerking meer tijd
dan we vooraf verwachtten.
Op dit moment zijn wij met de uitwerking nog niet zo ver dat wij u volledig kunnen
informeren. Daarom stellen wij de gebiedsbijeenkomst uit naar het najaar van 2019. Dan
verwachten wij u wel volledig te kunnen informeren.
Ontvang ik een uitnodiging voor de tweede gebiedsbijeenkomst?
De exacte datum voor de tweede gebiedsbijeenkomst is nu nog niet vastgesteld. U
ontvangt een paar weken voor de gebiedsbijeenkomst een uitnodiging van ons. Bij de
tweede gebiedsbijeenkomst bent u ook welkom als u de eerste bijeenkomst heeft gemist.
Waar kan ik met mijn vragen en opmerkingen terecht?
U kunt uw vragen stellen en uw opmerkingen maken tijdens de tweede
gebiedsbijeenkomst. Heeft u eerder vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op
via baarschotdiessen@dommel.nl of kijk op de projectpagina
www.dommel.nl/baarschotdiessen.
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De uitnodigingen voor de vorige gebiedsbijeenkomst ontving u van de projectmanager
Frans Jagt. Frans heeft voor dit project een deel van zijn werkzaamheden overgedragen
aan mij. Vanaf begin april ben ik binnen het project aanspreekpunt voor bewoners,
grondeigenaren, bedrijven en belanghebbenden. Frans Jagt blijft de projectmanager.
Ik ontmoet u graag in het najaar tijdens de tweede gebiedsbijeenkomst.
Met vriendelijke groet,

Otto Snellen
omgevingsmanager

