19 oktober 2020
Goedemiddag,
Op 14 september hebben wij u geïnformeerd over de wijziging in de opzet en tijdstippen van de
bijeenkomsten ruimtelijke kwaliteit N226 Maarsbergen. Vanwege de aangescherpte RIVMcoronarichtlijnen hebben wij de opzet van de inloopbijeenkomst moeten aanpassen. Graag informeren
wij u over de aangepaste opzet en hoe u kunt deelnemen aan het webinar op 21 oktober en de
digitale inloop op 29 oktober.
Opzet
Vanwege de RIVM-coronarichtlijnen hebben wij besloten ook de inloopbijeenkomst geheel digitaal te
houden. De bijeenkomsten zijn als volgt:
•

•

Webinar op woensdag 21 oktober start om 19 uur. De bijeenkomst begint met een presentatie
van de plannen die door MTD Landschapsarchitecten samen met het projectteam zijn
voorbereid. U krijgt tijdens de bijeenkomst via de chat gelegenheid om tot 21 uur te reageren
en vragen te stellen. We proberen zoveel mogelijk vragen tijdens de bijeenkomst te
beantwoorden. De overige vragen worden na de bijeenkomst beantwoord in de vorm van een
vraag- en antwoordlijst die we op onze website plaatsen. Ook de presentatie zelf kunt u via
een link op onze website terugkijken.
Digitale inloopbijeenkomst op donderdag 29 oktober tussen 15 en 20 uur. Hier kunt u in
gesprek met de omgevingsmanager en de betrokken landschapsarchitect. De bijeenkomsten
worden via een videogesprek gehouden en zullen afhankelijk van het aantal aanmeldingen
naar verwachting 20 tot 30 minuten duren.

Daarnaast kunt u uw reacties ook naar ons mailen. Alle reacties worden betrokken bij het verder
uitwerken van de plannen.
Deelnemen, tijdstippen en aanmelden
•

•

Webinar woensdag 21 oktober (19-21 uur). Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. U kunt
deelnemen door deze link aan te klikken: Deelnemen aan livegebeurtenis Let op: als u niet
MS Teams op uw computer hebt staan: kies in het scherm dat verschijnt na het openen van
de link voor “bekijken op het web” en op het volgende scherm voor “anoniem deelnemen”. U
komt dan in het scherm waar het webinar zal starten.
Digitale inloopbijeenkomst donderdag 29 oktober (15-20 uur). Hiervoor moet u zich vooraf per
mail aanmelden bij de omgevingsmanager: chris.de.jong@provincie-utrecht.nl. U kunt daarbij
een voorkeurstijdstip opgeven. Na aanmelding krijgt u via de mail een aparte uitnodiging met
een link naar het voor u ingeplande videogesprek.

Uw inbreng wordt op prijs gesteld en wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang
Mailadres: chris.de.jong@provincie-utrecht.nl (omgevingsmanager)
Website: https://www.provincieutrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen

