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Aan de bewoner(s) van 
=> ZIE ADRESLIJST LENGELSEWEG  
    

 
 

 Onderwerp:   Uitnodiging startbijeenkomst herinrichting Lengelseweg op 6 oktober 2021. 
  Locatie: Raadzaal Gouden Handen 

 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Door de maatregelen van het verkeerscirculatieplan is het verzoek gekomen vanuit 
bewoners om de Lengelseweg anders in te richten. Gemeente Montferland geeft gehoor 
aan dit verzoek en wil dit samen met inwoners gaan vormgeven. Omdat u als inwoner de 
verkeerssituatie het beste kent, nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken. 
Gezamenlijk komen we dan tot het beste plan! 
 
Waarover spreken we graag met u? 
In de bijlage vindt u een kaart van het projectgebied. Het project is opgedeeld in twee 
delen. Graag spreken we met u over de mogelijke inrichting van de Lengelseweg. Maar 
ook over welke maatregelen we het beste kunnen nemen om de leefbaarheid, veiligheid 
en bereikbaarheid van ’s-Heerenberg te verbeteren. Op basis daarvan onderzoeken we 
waar de huidige knelpunten liggen en de mogelijkheden om deze op te lossen.  
 
Hoe kunt u met ons meedenken? 
 
U kunt op drie manieren meedenken: 
 
1. Via de website https://www.montferland.info  
Als eerste kunt u tot en met 4 oktober 2021 uw top 3 ideeën voor de toekomst aangeven 
en uw top 3 knelpunten of zorgen. Dit doet u via de link 
http://www.montferland.info/herinrichtinglengelseweg. 
 
 
2. Op de informatieavond op 6 oktober 2021 in Gouden Handen 
Tijdens deze avond, die duurt van 19:00 uur tot circa 21:00 uur,  geven wij het 
startschot voor het project herinrichting Lengelseweg. Ook geven wij u een beeld van de 
toekomstige verkeersontwikkelingen. Daarna kunt u vragen stellen, uw suggesties en uw 
mening geven. 
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3. Deelnemen in klankbordgroep 
Tijdens de informatieavond op 6 oktober 2021 in Gouden Handen kunt u zich aanmelden 
voor deelname aan de klankbordgroep. Wat deelname aan de klankbordgroep precies 
inhoudt, vertellen wij u graag op deze avond. 
 
 
Programma informatieavond 6 oktober 2021 
18:45 uur  Ontvangst. 
19:00 uur Welkom door projectleider Jaap van der Eerden. 
19:05 uur Startschot herinrichting Lengelseweg door wethouder Oscar van Leeuwen. 
19:15 uur Toelichting project (planning en participatie) door Nikki van Etten. 
19:30 uur Pauze. 
19:40 uur Gelegenheid tot inbrengen suggesties & aanmelden klankbordgroep. 
21:00 uur Einde. 
 
 
Aanmelden informatieavond 6 oktober 2021 Gouden Handen 
In verband met de catering stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw komst aanmeldt. 
U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond via  
http://www.montferland.info/herinrichtinglengelseweg. 
 
 
Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, dan horen wij dat 
uiteraard graag. U kunt telefonisch contact opnemen met onze projectleider Jaap van der 
Eerden via het nummer 0316-291391 of mailen naar j.vandereerden@montferland.info  
 
We kijken uit naar uw (digitale) inbreng en uw aanwezigheid op 6 oktober 2021!  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
O. (Oscar) van Leeuwen 
Wethouder Openbare Werken 
 
 
NB:  
Mocht u geen internet hebben, stuurt u dan uw schriftelijke reactie aan de gemeente ter 
attentie van de heer Jaap van der Eerden, postbus 47, 6940 BA Didam 


