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Geachte heer / mevrouw,
In december gaf de raad ons de opdracht om met de inwoners uitgebreider te communiceren
over de nieuwe aanpak wateroverlast. Hoe we dat doen is uitgewerkt in een plan van aanpak. In
deze brief leest u daar meer over.
In gesprek met Laren
Tot en met april gaan we in gesprek met de inwoners van Laren. Dat doen we op verschillende
manieren.
 In februari en maart voeren we een serie (vervolg)gesprekken met inwoners die in 2017
een zienswijze hebben ingediend en met inwoners die op 12 december 2017 hebben
ingesproken tijdens de commissievergadering. Hierbij betrekken we ook hun achterban.
 In maart en april organiseren we openbare bijeenkomsten waar alle inwoners van harte
welkom zijn. Via lokale media, onze website en e-nieuwsbrief nodigen wij u hiervoor
uit.
Ruimte voor nieuwe inzichten
Tijdens de gesprekken en bijeenkomsten willen we natuurlijk graag de nieuwe aanpak
wateroverlast toelichten. En uiteenzetten hoe hierin de eerdere reacties en zienswijzen van
inwoners zijn verwerkt. Maar we staan ook open voor nieuwe inzichten. We zullen dan ook
zeker luisteren naar uw vragen, zorgen, bezwaren en suggesties. We nemen de tijd om daarover
met u van gedachten te wisselen.
Volg ons voortaan online
Na de eerste serie gesprekken laten we u via de e-nieuwsbrief en onze website weten hoe deze
zijn verlopen en wat de volgende stappen zijn. Via www.laren.nl kunt u zich aanmelden voor de
e-nieuwsbrief.
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Meer informatie en contact
Algemene informatie en een geactualiseerd overzicht met vragen en antwoorden vindt u op
www.laren.nl > project wateroverlast. Heeft u vragen over deze brief? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar www.wateroverlast@laren.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Ton Stam
Wethouder
Deze brief is elektronisch gemaakt en daarom niet persoonlijk ondertekend.
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