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Wat betekent klimaatverandering voor u? En hoe kunnen 
we problemen als wateroverlast samen voorkomen? 
Het klimaat verandert in een rap tempo. Extreme neerslag, 
maar ook droogte en hitte bedreigen de stad en de natuur. 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom nodigen we u uit 
voor een bijeenkomst waarin we uitgebreid ingaan op de 
gevolgen van klimaatverandering. Wat kan de gemeente en 
wat kunt u zelf doen om het risico op wateroverlast te ver-
 kleinen? Hopelijk inspireren we u om samen met ons aan de 
slag te gaan. Om een inschatting te kunnen maken van het 
aantal deelnemers, vragen we u vriendelijk om u vóór 15 april 
aan te melden via gemeente@heerlen.nl of 045-5605040.

Meer informatie over onder meer het programma vindt u 
op onze website: www.heerlen.nl/wateroverlast. 
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Inspiratiebijeenkomst 
‘Samen werken aan wateroverlast’ 
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Wanneer: Donderdag 16 mei van 19.00-21.00 uur
Waar: Kasteel Hoensbroek, 
 Klinkertstraat 118 in Hoensbroek
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