22 september 2022
Goedemiddag,
Met deze mail geven we u een update van de laatste stand van zaken in het programma Toekomst
N201. We nemen u mee in de vervolgstappen en geven aan hoe we u de komende maanden op de
hoogte willen houden.
Voortgang
In onze mail van 27 september 2021 hebben wij u geïnformeerd over wat we gaan doen en hoe u kunt
reageren op de aangepaste plannen. Momenteel werken wij aan de optimalisatie van de plannen en
de keuze voor een aangepast maatregelenpakket. Wij verwachten de plannen begin mei klaar te
hebben om aan u voor te leggen.
Informeren en reageren
Vanaf begin mei kunt u gedurende vier weken alle informatie over de plannen vinden op een
interactief digitaal platform dat beschikbaar komt via onze projectwebsite www.toekomstN201.nl.
Op dit platform kunt u op een eenvoudige wijze de plannen voor de N201 inzien.
Ook kunt u hier locatiegericht uw vraag of reactie achterlaten.
Inloopspreekuren
Daarnaast organiseren wij eind mei inloopspreekuren om met ons in gesprek te gaan over de
plannen. De gesprekken vinden plaats op een locatie in Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot en
Vreeland. Voor deze inloopspreekuren moet u zich vooraf aanmelden.
Eind april informeren wij u verder over het digitale platform en de data en tijdstippen van de
inloopspreekuren en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Aanvullend benaderen wij een aantal
organisaties en belanghebbenden actief om in gesprek te gaan over de plannen.
Wijzigingen in het projectteam
Per 1 januari is de samenstelling van het projectteam Toekomst N201 veranderd.
Projectmanager Marc van Munster heeft zijn werkzaamheden bij de provincie Utrecht beëindigd. Hij
wordt opgevolgd door ondergetekende Jim Sheotahul die eerder bij de provincie heeft gewerkt aan
mobiliteitsprojecten.
Meer informatie over het project Toekomst N201 vindt u op www.toekomstN201.nl
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Jim Sheotahul,
Projectmanager Toekomst N201

