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Beste bewoner( s ) ,
In vervolg op onze brief van 8 februari jongstleden , ontvangt u hierbij de uitnodiging voorinloopbijeenkomst over het plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Stationsweg Oost(N224) in Woudenberg .
INLOOPBIJEENKOMST
Datum : woensdag 23 maart 2022Tijd : Twee inloopmogelijkheden :o van 16:00 tot 17:30 uur met een presentatie om 16:15 uurvan 19:00 tot 20:00 uur met een presentatie om 19:15 uurPlaats : Hotel Schimmel , Stationsweg Oost 243 , 3931 EP Woudenberg
PRESENTATIE SCHETSONTWERP
Tijdens de inloop presenteert de provincie Utrecht het schetsontwerp van een aangepaste weginrichtingvan de Stationsweg Oost . Doel van de ingetekende aanpassingen is het verbeteren van deverkeersveiligheid op het gedeelte tussen Hoevelaar en de Pothbrug over het Valleikanaal . Tijdens deinloop horen we graag wat u van het schetsontwerp vindt . Op basis van de reacties kunnen we hetschetsontwerp nog aanpassen en verder uitwerken .
ACHTERGRONDINFORMATIEOp www.provincie-utrecht.nl/n224stationswegoost kunt u meer informatie vinden over het plan voor deStationsweg Oost . Het schetsontwerp plaatsen we direct na de inloopbijeenkomst ook op deze website .
PLANNING ( ONDER VOORBEHOUD )23 maart 2022 Presentatie schetsontwerp aan de omgevingapri - september 2022 Nader uitwerken schetsontwerpnajaar 2022 Bestuurlijke besluit door Gedeputeerde Staten over ontwerp en financiering2023-2025 Voorbereiden , aanbesteden en uitvoeren van de werkzaamheden
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WE HOUDEN U OP DE HOOGTE
Via bewonersbrieven , digitale nieuwsupdates en onze website houden we u op de hoogte van devoortgang.

Bewonersbrieven , nieuwsupdates en mailbox - Met behulp van bewonersbrieven houden weaan- en omwonenden op de hoogte van de uitwerking en van de voortgang . Als u tussentijdsenieuwsupdates (ook) per mail wilt ontvangen , kunt u zich aanmelden via de mailbox die voor ditproject is aangemaakt: n224stationswegoost@provincie-utrecht.nl. We nemen u dan op in hetmailbestand voor dit project, waarbij we de AVG - regels in acht nemen . Via de mailbox kunt uook uw wensen , ideeën en zorgen kwijt of informatie opvragen .
Website - Er is een website beschikbaar voor informatie over de herinrichting van deStationsweg Oost in Woudenberg : www.provincie-utrecht.nl/n224stationswegoost. Vanaf 24maart kunt u daar ook het schetsontwerp bekijken .

De provincie Utrecht hoopt dat u gebruik maakt van de inloopmogelijkheid en ziet uw reactie metbelangstelling tegemoet . Maar ook als u niet in de gelegenheid bent om naar de inloopmiddag of -avondte komen , hopen we dat u contact met ons opneemt als u vragen , wensen of zorgen heeft .
Met yriendelijke groet ,

Bram van de Vrande -Vos
Projectleider mobiliteitsstudies provincie Utrecht
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