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30 septernber 2019

Uitnodiging bestuurlijke

i nfo rrnatlel:ij ee rr korn st

woensdag 30 oktober 2019

Datum:
Ondenverp

Geachte mevrouw/heer,

Uw organisatie is een van de projectpartners van project Meanderende Maast. Graag nodig ik u uit voor de
bestuurlijke informatiebijeenkomst Meanderende Maas op woensdag 30 oktober in de raadszaal van de
gemeente Oss. Raadhuislaan 2 in Oss. Aanvang 19,30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Het project Meanderende Maas gaat de Maasdijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas

aan Gelderse en Brabantse z'rjde meer ruimte geven en gekoppeld aan deze waterveiligheidsopgave het gebied mooier
en economisch sterker maken. Vanuit de veiligheidsopgave en de ambities van de partners op bijvoorbeeld natuur,
waterkwaliteit en cultuurhistorie zijn in de verkenning maatregelen onderzocht. Toegewerkt wordt naar een

samenhangend pakket maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Doel van de
bestuurlljke informatiebijeenkomst is om u te Informeren en informatieve vragen te beantwoorden over dit pakket, het
concept-voorkeursalternatief. De bestuurlijke informatiebijeenkomst is openbaar.

Het vaststellen van het voorkeursalternatief is een belangrijke stap in het proces. ln deze Íase maken we de
hoofdkeuzes. Nadezeverkenningsfasestartdeplanuitwerking.Deuitvoeringvindtplaatsindeperiode2OZ3-2028.

Programma

19.30 uur

19.40 uur

19.50 uur

2Q.20 uur

21.00 uur

Welkom door Johan van der Schoot, wethouder gemeente Oss

Toelichting proces, Lambert Verheijen, voozitter stuurgroep Meanderende Maas

lnhoudelljke toelichting, Petra van den Brand, projectmanager

Plenair beantwoorden van informatieve vragen

Pauze en gelegenheid voor vragen aan projectmedewerkers bij inÍormatieposters.

lk hoop u op 30 oktober te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Lambert Verheijen

Voorzitter stuurgroep

Dljkgraaf waterschap Aa en Maas

I De l0 projectportners z\n: de woterschoppen Ao en Moos en Rivierenlond, de provincies Noord-Brobant en Gelderlond, gemeenten Oss,
West Moas en Wool en Wijchen, Notuurmonumenten, het ministerie von lnfrostructuur en Woterctoot en RilkswoterstooL


