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Geachte bezoeker,
Hartelijk welkom op deze inloopbijeenkomst.
In deze brief vindt u een toelichting op de opzet van de bijeenkomst.
Stand van zaken uitwerking aanvullende maatregelen
Projectbureau ViA15 wil u vandaag informeren over de stand van zaken rond
de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst. Het gaat in dit
stadium om de ontwerpen, nog niet over de (geluid)effecten. In de
bestuursovereenkomst, die eind 2015 samen met het ontwerptracébesluit ter
visie heeft gelegen, hebben Rijkswaterstaat en provincie Gelderland afspraken
gemaakt over de aanleg en inpassing van de nieuwe weg. De
bestuursovereenkomst is aanvullend op het ontwerptracébesluit en komt
tegemoet aan wensen uit de regio.
De provincie Gelderland, Projectbureau ViA15, de betrokken gemeenten en
waterschappen hebben de aanvullende maatregelen uit de
bestuursovereenkomst de afgelopen maanden verder uitgewerkt.
Opzet inloopbijeenkomst
De uitwerking van de aanvullende maatregelen is nog niet afgerond. De fase
waarin de uitwerking zich bevindt, verschilt per maatregel. Tijdens deze
bijeenkomst presenteren we de stand van zaken van de ontwerpen. Over de
onderzoeken naar de effecten komt later meer duidelijkheid. Deze
onderzoeken zijn nog in volle gang of starten binnenkort.
De bijeenkomst heeft een informatief karakter. Er is geen mogelijkheid tot
officiële inspraak. Het eerstvolgende formele moment is de tervisielegging
van het tracébesluit.
Vragen stellen
De bijeenkomst duurt van 16.30 tot 20.30 u. Er is geen vast programma; u
kunt gedurende de bijeenkomst rondlopen en uw vragen stellen. Daarvoor
zijn medewerkers van Projectbureau ViA15, provincie Gelderland en
gemeenten aanwezig. Zij zijn herkenbaar aan de badges.
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Persoonlijke situatie bespreken
U kunt tijdens deze bijeenkomsten eventueel in een aparte ruimte uw
persoonlijke situatie bespreken met betrekking tot de eventuele
consequenties van het project voor uw woning, bedrijf of gronden. U kunt
zich hiervoor wenden tot de aanwezige vastgoedadviseurs van
Rijkswaterstaat. Voor een dergelijk gesprek kunt u overigens ook een
afspraak maken op een ander moment. Bel daarvoor het algemene
telefoonnummer (zie hieronder bij contact).
Contact
Meer informatie over het project vindt u op www.via15.nl. Hier kunt u zich
ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Projectbureau ViA15.
Hebt u een gerichte vraag, dan kunt u contact opnemen via 0800-8002 of
info@via15.nl.
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