Update Programma Toekomst N201
Tekst updatemail verstuurd op 28 april 2022
Goedemorgen,
In onze mail van 22 februari jl. hebben wij u geïnformeerd over wanneer wij verwachten de
aangepaste plannen klaar te hebben. Daarnaast informeerden wij u over de komst van een interactief
digitaal platform, inloopbijeenkomsten en 1-op-1 gesprekken.
Graag informeren wij u over de voortgang.
Digitaal Platform
Vanaf 19 mei 2022 kunt u alle informatie over de plannen vinden op een interactief digitaal platform
dat beschikbaar komt via onze projectwebsite www.toekomstN201.nl. Ook kunt u hier locatiegericht
tot en met 23 juni 2022 uw vraag of reactie achterlaten.
De vragen en reacties beantwoorden wij aan het einde van de reactieperiode en nemen we mee bij de
verdere uitwerking van de plannen.
Inloopbijeenkomsten
Wij organiseren vier inloopbijeenkomsten waar u met ons in gesprek kunt gaan over de plannen. De
bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties:
•
•
•
•

Mijdrecht op 23 mei in Hotel Mijdrecht, Provincialeweg 3
Loenersloot op 24 mei in de Montessorischool Loenersloot, Hollandstraat 25
Vreeland op 2 juni in het Dorpshuis, Fetha 16
Vinkeveen op 7 juni in het Spoorhuis, Demmerik 68

Voor deze bijeenkomsten hoeft u zich niet vooraf aan te melden. U bent welkom ’s middags van 15.30
tot 17.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Alleen voor Loenersloot starten we een halfuur
later en is het middagprogramma van 16.00 tot 18.00 uur.
Gesprekken
Een aantal organisaties en belanghebbenden benaderen we actief om in gesprek te gaan over de
plannen. Het gaat om organisaties die al eerder betrokken waren en om eigenaren, bewoners en
bedrijven die direct of indirect geraakt worden door de plannen.
Wijzigingen in het projectteam
Per 1 juni is de samenstelling van het projectteam Toekomst N201 veranderd.
Omgevingsmanager Chris de Jong heeft zijn werkzaamheden bij het projectteam beëindigd. Hij wordt
opgevolgd door Barbara Brus. Barbara is aanwezig op de inloopbijeenkomsten en bij de gesprekken.
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,
Projectteam Toekomst N201

