Beste heer, mevrouw,
De gemeenteraad van Maastricht organiseert een informatieronde over de dilemma’s Plan van Transformatie ENCI-groeve. In de informatieronde wordt door middel van een presentatie in beeld gebracht welke
dilemma’s er spelen rondom het Plan van Transformatie ENCI-gebied. Dit betreft (onder meer) de volgende
thema’s:
•
Intensieve/extensieve invulling van het gebied
•
Bereikbaarheid / verkeer / parkeren / ontsluiting
•
Milieuaspecten
•
Invulling waterrecreatie
•
Business case overgangszone SOME .
Toegelicht zal worden hoe door SOME (Stichting Ontwikkelings Maatschappij Enci) wordt omgegaan met de
uitwerking van deze dilemma’s in de vertaling naar het bestemmingsplan (ontwikkelplan in het kader van de
Crisis- en Herstelwet) en de verdere vervolgstappen om te komen tot uitvoering van het Plan van Transformatie.
U bent van harte uitgenodigd deze informatieronde bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 28 augustus
2018 om 19:15 uur. Aanmelden is niet nodig.
Het doel van een informatieronde van de gemeenteraad Maastricht is om raadsleden en fracties de gelegenheid te geven zich te laten informeren over een specifiek onderwerp. Die informatie kan door het college
worden verstrekt of door een andere partij. In tegenstelling tot een stadsronde is het woord dus niet aan
inwoners, maar aan raadsleden en het college. Toch kan het ook voor u interessant zijn om mee te luisteren.
Vaak wordt er bijvoorbeeld een presentatie gegeven.
Details
•
De bijeenkomst wordt gehouden op 28 augustus 2018 in de Groene Kamer.
•
Aanvang programma om 19:15 uur.
•
De informatieronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10.
U kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de ruimte
waar de bijeenkomst plaatsvindt.
Omdat het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te
houden. De agenda is via deze link te raadplegen:
https://maastricht.notubiz.nl/vergadering/527514/Raadsronde%20&%20Informatieronde
Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@maastricht.nl .
Met vriendelijke groet,
Judith Goossens | Griffier
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