Aan:
Bewoner(s)/gebruiker(s)
van dit pand

DATUM
NUMMER
UW BRIEF VAN
UW NUMMER
BIJLAGE

12 juni 2019
81F2D28D
Kaartje deelgebieden

TEAM
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP

PPM
Chris de Jong
06-50 00 35 54
toekomstN201@provincie-utrecht.nl
Info over project Toekomst N201 en
uitnodiging voor ontwerpatelier.

Geachte mevrouw, heer,
Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht onderzoek gedaan naar het verbeteren van de
doorstroming en de leefbaarheid op en rond de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en
Vreeland. Op 18 februari 2019 besloten Provinciale Staten van Utrecht om de huidige weg niet
ingrijpend te verbreden of verkeersluw te maken, maar om de bestaande knelpunten aan te pakken.
INFORMEREN EN MEEKIJKEN

De provincie Utrecht is inmiddels gestart met het uitwerken van één of meer varianten per knelpunt.
De eerste resultaten zijn naar verwachting begin juli gereed om te presenteren en te bespreken met
aan- en omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Dit doen we tijdens een aantal
ontwerpateliers die we per deelgebied organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor een van deze
ontwerpateliers.
➢ Op pagina 2 vindt u een overzicht van data, tijden, locaties en programma ontwerpateliers.
➢ In de bijlage vindt u een kaartje van de deelgebieden.
OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Als u ook de komende tijd op de hoogte wilt blijven van de plannen en activiteiten rond de toekomst
van de N201 kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsupdates. U doet dat door een mail te sturen
naar toekomstN201@provincie-utrecht.nl
Wij houden u dan per mail op de hoogte van de voortgang en van de participatiemomenten.
Wij hopen dat wij u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en dat u
gebruik maakt van de gelegenheid om een van de ontwerpateliers te bezoeken. Meer gedetailleerde
informatie over aanleiding, doel, onderzoeken, participatie en besluitvorming vindt u op
www.toekomstN201.nl
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Chris de Jong,
omgevingsmanager programma Toekomst N201
Wegen
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

DATA, TIJDEN, LOCATIES EN PROGRAMMA ONTWERPATELIERS

De ontwerpateliers worden gehouden verspreid over vier deelgebieden (zie bijgevoegd kaartje).
voor ieder deelgebied zijn twee ontwerpateliers gepland zodat u kunt kiezen welke tijd u het beste
schikt.
Deelgebied Vreeland
Op donderdag 4 juli vanaf 15:30 tot 17:30 uur of vanaf 19:00 tot 21:00 uur
Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Deelgebied Mijdrecht e.o.
Op maandag 8 juli vanaf 15:30 tot 17:30 uur of vanaf 19:00 tot 21:00 uur
Hotel Mijdrecht Marickenland, Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht
Deelgebied A2-Loenersloot
Op dinsdag 9 juli vanaf 15:30 tot 17:00 uur of vanaf 19:00 tot 21:00 uur
Montessorischool Loenersloot, Hollandstraat 25, 3634 AS Loenersloot
Deelgebied Vinkeveen e.o.
Op donderdag 11 juli vanaf 15:30 tot 17:00 uur of vanaf 19:00 tot 21:00 uur
Hotel Mijdrecht Marickenland, Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht
Programma
Het programma voor alle ontwerpateliers is als volgt:
-

15:30-17:30 uur of 19:00-21:00 uur:
17:15-17:45 uur of 20:15-20:45 uur:

Inloop, presentatie, toelichting en gesprek
Ontwerptafel. Hiervoor moet u zich aanmelden!

Tussen 15:30 en 17:30 uur of tussen 19:00 en 21:00 uur kunt u vrij binnenlopen.
Voor deelname aan de ontwerptafel moet u zich aanmelden omdat het aantal plaatsen beperkt is.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar toekomstN201@provincie-utrecht.nl onder
vermelding van uw naam en de gewenste datum, plaats en tijd. Plaatsing gebeurt op volgorde van
aanmelding.
INHOUD ONTWERPATELIERS

-

Project Toekomst N201 > Een korte introductie van het project over aanleiding, doel,

uitgangspunten en planning.
De knelpunten > U kunt zien welke varianten wij op dit moment hebben uitgewerkt, en u kunt
hierop reageren. Ook ideeën zijn van harte welkom. Daarbij staan de knelpunten binnen het
gebied waar het atelier wordt georganiseerd centraal.
Aanvullende maatregelen > Wij laten de actuele resultaten zien van de onderzoeken naar
onder meer openbaar vervoer, fiets en ondertunneling.
Ontwerptafel > U kunt aanschuiven bij een ontwerptafel. Daarbij gaan deelnemers en de
provincie Utrecht met elkaar in gesprek aan de hand van concrete kaarten met daarop de
voorstellen en onderzoeken.

Tijdens de ateliers zijn medewerkers en specialisten van de provincie Utrecht en ingenieursbureau
Tauw/Goudappel Coffeng aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Alle reacties tijdens de
ontwerpateliers worden verzameld, maar ook na afloop van de ontwerpateliers is het nog mogelijk
om tot 1 augustus 2019 te reageren via toekomstN201@provincie-utrecht.nl Alle informatie uit de
ateliers is vervolgens ook terug te vinden op onze website www.toekomstN201.nl

2

