Informatiepakket scenario’s toekomst GRSA2 | Ervaringen uit den lande
Op 13 april jongstleden heeft er een informatieavond plaatsgevonden met de raden van de gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard waar een aantal scenario’s ten aanzien van de toekomst
van de GRSA2 zijn verkend. Via deze weg wordt u zoals beloofd voorzien van een informatiepakket
met eerdere ervaringen en evaluaties uit den lande.
De stukken geven antwoord op vragen en opmerkingen die zijn geponeerd tijdens de informatieavond.
Niet alle ervaringen uit den lande corresponderen een op een met de door u verkende scenario’s maar
ze bieden in ruime mate verdieping en achtergrond voor een nadere verkenning.
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