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Eind december vorig jaar heeft u een brief ontvangen waarin u bent geïnformeerd over 
6269 zg Margraten de voortgang van project “Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer”. Dit project gaat over de 

herinrichting van de straten in uw buurt. In deze brief stond wat en wanneer er staat te
gebeuren om te komen tot een herinrichting van de straten.tel.: 14043 a a

of: +31 (0)43 458 8488 

fax: +31 (0)43 458 8400 

info<aevj sden-margraten.nl 

www.eijsden-margraten.nl

Presentatie voorontwerp
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de 
straten in uw buurt. Dit ontwerp willen we graag met u delen tijdens twee inloopavonden 
waarin u de gelegenheid hebt om de plannen te bekijken, vragen te stellen en feedback 
te geven.

IBAN BNG: 

NL46BNGH0285148680 

BIC: BNGHNL2G

Inloopavonden
Om té grote drukte te voorkomen zijn er twee inloopavonden gepland en hebben we om 
die reden de wijk in twee delen gedeeld, zie afbeelding verder in brief. Wij vragen u om 
op de datum te komen die bij het deel van uw wijk past.

De inloopavonden zijn op 21 en 23 juni 2022, tussen 18.30 en 21.00 uur in het 
Gemeenschapshuis ’t Keerhoes, Limburgerstraat 78 te Cadier en Keer. Er is geen 
vast programma. U kunt elk moment binnenlopen.
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN Wij zien u graag op één van de infoavonden. Kunt u niet komen en wenst u toch 
geïnformeerd te worden?
Zie: www.eiisden-marqraten.nl/inwoners/werkinuitvoerinq/cadierenkeer
of neem dan contact op met Dominic Neven, Projectleider namens gemeente Eijsden- 
Margraten, via info@eiisden-marqraten.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden- 
Marg raten,
Namens dezen,

Thei Ruijters
Afdelingshoofd Openbare Ruimte
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