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Griffie Zevenaar
Griffie Zevenaar
Uitnodiging: 1, 2 en 3 juli inloopbijeenkomsten concept Voorkeursalternatief
Rivierklimaatpark

Van: Rivierklimaatpark IJsselpoort [mailto:messages@mett.nl]
Verzonden: zaterdag 15 juni 2019 15:43
Aan: Ard Schenk
Onderwerp: Uitnodiging: 1, 2 en 3 juli inloopbijeenkomsten concept Voorkeursalternatief Rivierklimaatpark

U ontvang deze uitnodiging omdat u abonnee bent van de digitale
nieuwsbrief Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Uitnodiging

Inloopbijeenkomsten concept Voorkeursalternatief: 1,
2 en 3 juli
Begin juli 2019 organiseren we drie inloopbijeenkomsten over het
concept Voorkeursalternatief. We bespreken dan de inhoud met u. We
zijn ontzettend benieuwd naar wat u daarvan vindt. Uw reactie nemen
we mee naar het overleg van onze Stuurgroep over het concept
Voorkeursalternatief.
Zet de inloopbijeenkomsten alvast in uw agenda. Meer informatie volgt op
onze website en via de nieuwsbrief.
Data, tijden en locaties
De inloopbijeenkomsten vinden elke dag plaats van 16.00 tot 18.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur op de volgende locaties:
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maandag 1 juli: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA
Lathum
dinsdag 2 juli: Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62,
6991 JG Rheden
woensdag 3 juli: zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA
Westervoort

Wat is een Voorkeursalternatief?
Het concept Voorkeursalternatief Rivierklimaatpark, dat we begin juli met u
willen bespreken, bevat het gezamenlijke toekomstperspectief van de tien
partners. In hoofdlijnen staat beschreven welke maatregelen we zouden willen
treffen om van het IJsselgebied tussen Arnhem en Giesbeek een
klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark te maken.
Het concept Voorkeursalternatief is opgebouwd uit een combinatie van
maatregelen uit de vier kansrijke oplossingsrichtingen uit de Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen zijn in 2018 samengesteld
onder andere op basis van bijna 150 ideeën en wensen van bewoners en
(agrarische) ondernemers uit het Rivierklimaatpark.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van: ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat OostNederland, Natuurmonumenten en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort
en Zevenaar.

Dit is een nieuwsbrief van Rivierklimaatpark
IJsselpoort.
Meer informatie
www.rivierklimaatpark.nl
Vragen of ideeën?
rivierklimaatpark@gelderland.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief
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