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Geachte heer, mevrouw,

Op 30 mei 2017 ontving u van ons een bewonersbrief met daarin de laatste stand van zaken over
het project Ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen. Met deze brief blikken we kort terug op de
zaken die gespeeld hebben, informeren wij u over de participatieaanpak en de middelen die wij
hiervoor gaan inzetten.
Terugblik
• 30 mei 2017: brief inwoners van Maarsbergen. Inwoners zijn geïnformeerd over het besluit
en het vervolgproces (onderzoeken, participatie en communicatie/openheid en draagvlak, Qteam en werkwijze, procedure en doorkijk realisatie).
• 8 juni 2017: informatiebijeenkomst bewoners Tuindorpweg en Woudenbergseweg.
• 4 juli 2017: informatiebijeenkomst bewoners Engweg.
• 15 augustus 2017: Evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen door
Twynstra Gudde.
• 31 augustus 2017: startbijeenkomst Q-team. Bespreken opdracht PS, rollen, taken en
verantwoordelijkheden.
• 11 september 2017: Behandeling Evaluatierapport Twynstra Gudde in de Statencommissie
Bestuur en Middelen (BEM).
• 20 november 2017: Bespreking Participatieplan Spoorwegonderdoorgang N226
Maarsbergen in de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME).
Participatieplan
Er is de afgelopen periode gewerkt aan een Participatieplan en aan een concrete vertaling van dit
plan naar activiteiten. Maandag 20 november 2017 heeft de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en
Economie (MME) het participatieplan besproken. U kunt dit plan vinden op de website van de
provincie: www.provincie-utrecht.nl/maarsbergen. We kunnen nu van start met het
participatieproces.

Mobiliteit, Economie en Cultuur
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

Open en transparant
Nu het bestuurlijk besluit is genomen (13 maart 2017) gaan we samen met
inwoners/belanghebbenden aan de slag om tot een goed gedragen voorontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) te komen. In dit proces is het belangrijk dat het informatieniveau goed op orde
is, zodat we met elkaar de juiste discussies kunnen voeren. Alle documenten die openbaar zijn,
worden beschikbaar gesteld via de website (www.provincie-utrecht.nl/maarsbergen). Daarnaast
zetten we extra middelen in om u niet alleen zo goed mogelijk te informeren, maar u ook te laten
participeren. Graag willen we met direct belanghebbenden en overige inwoners van Maarsbergen de
interactie aan gaan. We willen met u verder in gesprek en u betrekken bij de
ontwerpwerkzaamheden en onderzoeken die de komende periode worden uitgevoerd. In de fase die
nu voor ons ligt gaan we in gesprek met direct belanghebbenden/aanwonenden. Uiteraard worden er
ook momenten georganiseerd voor inwoners die niet direct betrokken of belanghebbend zijn, maar
wel graag hun visie willen geven.
Informatiebronnen
• Nieuws-updates
Zodra informatie beschikbaar is, plaatsen wij het op de website. Alle mensen die zich
hebben aangemeld voor de nieuws-update, ontvangen een bericht via de mail met daarin de
link naar het desbetreffende document. U moet zich hier zelf voor aanmelden! Wij mogen
u volgens de Spamwetgeving niet zonder uw toestemming dergelijke mailberichten sturen.
Aanmelden kan via de website: www.provincie-utrecht.nl/maarsbergen.
•

Spreekuur
Heeft u vragen over de spoorwegonderdoorgang of wat de mogelijke consequenties voor uw
directe leefomgeving zijn? Meld u dan aan voor het Spoortunnel Maarsbergen Spreekuur.
Dit spreekuur vindt eens per maand plaats op dinsdag tussen 19.00 en 21.00 uur. We
starten hiermee op dinsdag 16 januari 2018. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 11
januari 2018 via tunnelmaarsbergen@provincie-utrecht.nl In uw mail geeft u aan welke
vraag of vragen u beantwoord wilt hebben, zodat wij vooraf de benodigde expertise in
kunnen schakelen voor een goede beantwoording. U ontvangt uiterlijk maandag 15 januari
2018 bericht hoe laat u verwacht wordt en met wie u het gesprek heeft.
Wij adviseren u niet naar het spreekuur te komen zonder dat u zich hiervoor heeft
aangemeld. Het is voor u niet prettig als u onverrichter zake weer naar huis gaat, omdat de
juiste expert niet aanwezig is of dat u wegen drukte niemand heeft kunnen spreken.

•

Facebook
Het project is ook te vinden op Facebook (https://www.facebook.com/TunnelMaarsbergen).
We melden nieuwe ontwikkelingen, kondigen bijeenkomsten aan, waaronder het spreekuur,
etc. Uiteraard zijn uw reacties van harte welkom op dit platform. Het helpt ons een steeds
beter beeld te krijgen wat er speelt onder de inwoners van Maarsbergen.

•

Gemeentelijke informatiepagina Utrechtse Heuvelrug
Ook via dit kanaal houden wij u op de hoogte. Op deze manier bereiken we ook mensen die
mogelijk wat minder digitaal zijn of geen internet hebben.

•

Bijeenkomsten
Er komen bewonersbijeenkomsten, waaronder een jaarlijkse informatiemarkt (2018). Daar is
iedereen van harte welkom. Ook gaan we straatgesprekken organiseren. Deze zijn op
uitnodiging en alleen voor direct belanghebbenden.
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•

Keukentafelgesprekken
Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek bij u thuis, dan kan dat. U kunt hiervoor
contact opnemen met Karin Tuinman, omgevingsmanager via
tunnelmaarsbergen@provincie-utrecht.nl.

•

Participatie – en communicatiekalender
Op de website geven we aan wanneer welke activiteiten plaatsvinden. Straatbijeenkomsten
worden wel opgenomen, maar zoals aangegeven daar bent u alleen welkom op uitnodiging.
Keukentafelgesprekken worden niet in de kalender opgenomen in verband met de Wet
bescherming persoonsgegevens (wbp).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen heeft dan kunt u
contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Karin Tuinman
Omgevingsmanager Spoorwegonderdoorgang N226 Maarsbergen
Werkdagen: dinsdag en woensdag
E tunnelmaarsbergen@provincie-utrecht.nl
M 06 2576 2273
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