14 september 2020
Wijziging opzet en tijdstippen bijeenkomsten ruimtelijke kwaliteit N226 Maarsbergen
Goedemiddag,
Op 30 juli hebben wij u geïnformeerd over twee bijeenkomsten in september en oktober over het
Bomenplan en het Esthetisch Programma van Eisen. Er zijn enkele wijzigingen in de opzet en
tijdstippen van deze bijeenkomsten, waarover wij u graag informeren.
Opzet
Vanwege de RIVM-coronarichtlijnen zijn wij terughoudend met het houden van bijeenkomsten. Maar
wij willen u wel in de gelegenheid stellen in een persoonlijk gesprek uw vragen, wensen, en ideeën te
bespreken. Daarom hebben wij besloten iedere bijeenkomst te splitsen in twee sessies:
•
•

Digitale interactieve bijeenkomst. Hier zullen de plannen die door MTD Landschapsarchitecten
samen met het projectteam zijn voorbereid worden gepresenteerd. U krijgt de gelegenheid te
reageren en vragen te stellen.
Inloopbijeenkomst. Deze wordt een week na de digitale bijeenkomst gehouden op een
nabijgelegen locatie. U moet zich hier vooraf voor aanmelden. Op die manier houden wij de
omvang van het aantal deelnemers per gesprek beperkt. U kunt in gesprek met de
omgevingsmanager en de betrokken landschapsarchitect.

Daarnaast kunt u uw reacties ook naar ons mailen. Alle reacties worden betrokken bij het verder
uitwerken van de plannen.
Gewijzigde tijdstippen
Omdat de voorbereiding iets meer tijd kost, vinden de bijeenkomsten op een wat latere datum plaats.
De nieuwe data zijn:
•
•

Eerste serie bijeenkomsten in oktober. De digitale sessie wordt gehouden op woensdag 21
oktober in de avond (19-21 uur) met aansluitend de inloop op donderdag 29 oktober in de
middag en avond (15-20 uur), en
Tweede serie bijeenkomsten in november. De digitale sessie wordt gehouden op woensdag
18 november in de avond (19-21 uur) met aansluitend de inloop op donderdag 26 november
in de middag en avond (15-20 uur).

Een definitieve uitnodiging volgt in de tweede week van oktober. U krijgt dan een instructie voor de
digitale bijeenkomst en de mogelijkheid u aan te melden voor de inloopbijeenkomst. Uw inbreng wordt
op prijs gesteld en wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang

