3 juni 2020 Digitale informatiebijeenkomst
MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein
Geachte heer/mevrouw,
Kent u het knooppunt Rottepolderplein? Wellicht rijdt u daar regelmatig of kent u het vanuit een
filemelding op de radio? Of u nu als automobilist of per bus gebruik maakt van dit traject, een
omwonende bent of anderszins geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond het knooppunt, wij horen graag
van u! We nodigen u van harte uit om kennis te nemen van de stand van zaken in de MIRT-Verkenning
Rottepolderplein waarin we op zoek zijn naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer te
verbeteren.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met omgevingspartijen aan het in beeld
brengen en uitwerken van kansrijke maatregelen. We vertellen u graag welke stappen zijn gezet in de
eerste fase van het project, welke inzichten we tot nu toe hebben opgedaan, en hoe het vervolg eruit
gaat zien. Uiteraard is er gelegenheid om met de leden van het projectteam in gesprek te gaan. Wij zijn
benieuwd naar uw reactie en uw eventuele ideeën. Wat vindt u van belang en waar moeten we rekening
mee houden in het vervolg van het project?
We hadden graag de koffie voor u klaar gezet maar vanwege de Corona-maatregelen is dat nog niet
mogelijk en bieden wij u een alternatief om online de informatiebijeenkomst bij te wonen in de vorm van
een video-conference via Cisco Webex op woensdag 3 juni van 19.00 – 20.30 uur.
Laat weten of u er bij bent door u aan te melden voor 29 mei via de postbus
rottepolderpleinA9@minienw.nl met vermelding van uw emailadres. Iedere deelnemer heeft een eigen
emailadres nodig om de uitnodiging voor de video conference met Cisco Webex te ontvangen.
Uiterlijk dinsdag 2 juni krijgen alle aanmelders een aparte uitnodiging met Cisco Webex en een korte
instructie om in te bellen voor deze digitale informatiebijeenkomst.
Let op: u kunt alleen deelnemen als u zich vooraf heeft aangemeld.
Wij hopen u digitaal te mogen verwelkomen. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
mede namens het projectteam,
Jeroen Laro
Projectmanager MIRT-verkenning Rottepolderplein

