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UITNODIGING ‘KLIMAATPRAAT IN UW BUURT’

Beste eigenaar/bewoner,
Krijgen we deze zomer weer zo’n lange hittegolf? Een sproeiverbod? Tropische stortbuien die
alles onder water zetten? De kans is er, want het klimaat verandert. De toekomst wordt natter,
heter en droger. Dat heeft gevolgen voor ons allemaal.
Hoe bereidt uw buurt zich voor op zware buien, hoge temperaturen en lange perioden van
droogte? Laten we daarover samen in gesprek gaan.
Graag nodig ik u uit voor
‘Klimaatpraat in uw buurt’
maandag 12 juli - 20.00 uur tot 21.30 uur
•
•
•

U krijgt uitleg over hoe het klimaat verandert en welke gevolgen dit heeft voor uw buurt en
voor Enschede.
We laten u het plan en ontwerp zien voor een beek langs het Blekerpad. Deze beek
voorkomt wateroverlast in de stad. Dit najaar beginnen we met de aanleg van het eerste
deel van de beek, tussen de Haaksbergerstraat en het Robsonterrein.
Samen bespreken we wat u en wij kunnen doen om uw omgeving aan te passen aan het
weer van de toekomst.
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U kunt zich aanmelden voor de Klimaatpraat door een e-mail te sturen naar Rosa Vos
Haar e-mailadres is r.vos@enschede.nl. U kunt zich aanmelden tot 5 juli.
De bijeenkomst wordt gehouden via internet in Microsoft Teams
Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een paar dagen van te voren de link naar de bijeenkomst.
Ook krijgt u tips hoe u Microsoft Teams kunt gebruiken. Dit sturen wij naar het e-mailadres
waarmee u zich heeft aangemeld.
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Rosa Vos. U kunt haar mailen
op r.vos@enschede.nl.

Met vriendelijke groet,

A. Kuil
Projectmanager Gemeente Enschede

