Waterschap

Aa en Maas

Aan de bewoner(s)van dit adres
SteeBstraat 5 a

5439N1Linden

U

itnodigi ng raadpleging dijkversterking tussen

datum 22iuli2020

Cuijk en Ravenstein

Geachte bewoner,
Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker hoog staat.
Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom
Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.
Wellicht dat u zelf gebruik maakt van de dijk voor woon- en werkverkeer of voor recreatieve doelen. Hoe
beleeft u de dijk? En hoe waardeert u de dijk? Graag willen wij u betrekken bij het project dijkversterking
tussen Cuijk en Ravenstein. De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein richt zich op de Brabantse
kant van de Maas, tussen de spoorbrug bij KatwijUMook (ten noorden van Cuijk) en de A50 bij
Ravenstein. Uw mening is van belang, en die mening kunt u geven door deel te nemen aan de
raadpleging over de dijkversterking tussen Cuijk en Ravenstein.

Meedoen?
Om uw mening te horen hebben we een online vragenlijst opgesteld. U kunt de vragenlijst invullen tot en
met í 8 augustus 2020, 12.00 uur. U start de anonieme vragenlijst door de QR-code te scannen of naar
te gaan. Gebruik de inlogcode DLJ9F
Het invullen van de anonieme vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten. Geen computer of internet? Bel
dan 085-48601í 0, dan kunt u de vragenlijst telefonisch doornemen.

Waarom krijg ik deze brief?
Deze vragenlijst is door iedereen online in te vullen, maar 1.770 huishoudens (waaronder uw
huishouden) krijgen deze brief met unieke inlogcode. Het betreft alle huishoudens van op de dijk en
aangrenzende straten die de vragenlijst met een persoonlijke code allen eenmaliq in kunnen vullen. Dit
doen we om de betrouwbaarheid van het ondezoek te verhogen en omdat wij hopen op een goede
respons.
\A/il een ander gezinslid, uw buurman/vrouw

of bijvoorbeeld een dorpsgenoot de vragenlijst ook invullen?

Dan kan dit via de openbare hyperlink
U blijft anoniem
Het bedrijf dat het ondezoek voor ons uitvoert houdt zich aan de Gedragscode voor ondezoek en
statistiek. Dat betekent dat u anoniem blijft en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw antwoorden.
Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur contact
opnemen met ondezoeksbureau Topondezoek via 085-48601 10.

Wj hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,
Mw. M. Thijssen
Omgevingsmanager project Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Werken met water.Voor nu enlater.

QR-code voor
onderzoek
Waterschap:

