Nieuwsupdate omtrent omgevingsstudie N605 – week 29
Beste lezer,
U ontvangt deze mail, omdat u heeft aangegeven dat we u via e-mail op de hoogte mogen houden over
de voortgang van de omgevingsstudie N605. Wilt u liever toch geen mail van ons ontvangen? Laat het
ons weten via n605volkel@uden.nl.
Waarom variant C?
Op het online participatieplatform van de gemeente Uden www.maashorstaanhetwoord.nl kunt u
kennisnemen van de onderbouwing van het voorkeursalternatief (waarom kiezen we voor variant C?).
Ook vindt u hier de aandachtspunten die zijn ingebracht door aanwonenden.
Consultatie omgeving
U kunt ook reageren op het voorgestelde voorkeursalternatief, via een korte enquête. Daarin vragen we
u of u onze keuze voor variant C begrijpt en of u nog aandachtspunten weet waarmee we rekening
moeten houden (voor zover nog niet benoemd/in beeld). Uw reactie nemen we mee in onze advisering
aan de gemeente en provincie.
Vul de enquête in! Dat kan nog tot 1 augustus aanstaande!
Klik hier voor de enquête
Gedeputeerde op bezoek

Dinsdag 6 juli lieten we gedeputeerde Christophe van der Maat en enkele andere betrokkenen van de
provincie het gebied zien waar variant C zou moeten komen. De route voerde onder andere langs
enkele nog verder uit te werken aandachtspunten en onderweg sprak hij met een van de aanwonenden.
Na afloop sprak de gedeputeerde ook nog met enkele leden van de klankbordgroep om van henzelf te
horen hoe het proces tot nog toe is verlopen en wat hun adviezen zijn voor het vervolgtraject.
Optimalisatie tracé en verdere uitwerking
We krijgen veel berichten van betrokkenen met vragen als: hoe gaat het nu verder met mijn perceel,
hoe wordt mijn uitzicht straks, welke geluidswerende maatregelen worden er getroffen? In de
afgelopen tijd hebben we diverse ideeën, zorgen en persoonlijke wensen opgehaald. Deze hebben we
geregistreerd en nemen we mee naar het vervolgproces. We kunnen hierover echter pas concreet
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(vervolg)afspraken maken nadat college en raad formeel hebben besloten over het voorkeursalternatief
(eind september 2021). De verwachting is dat we daarna weer met alle direct betrokkenen in gesprek
kunnen gaan. De manier waarop en wanneer precies hoort u dan van ons. Tot die tijd vragen we om uw
geduld en vertrouwen. Ons streven blijft om al uw aandachtspunten en zorgen zo goed mogelijk op te
lossen.
Tijdlijn (onder voorbehoud)
Hieronder ziet u de tijdlijn van de stappen die nu gaan volgen. Let wel: de genoemde data kunnen nog
veranderen. Als er iets verandert, sturen we u een update in een volgende nieuwsbrief.
Toelichten keuze voorkeursalternatief via www.maashorstaanhetwoord.nl
Tot 1 augustus 2021

Consultatie belanghebbenden via enquête

Augustus 2021 e.v.

Formele besluitvorming gemeente en provincie

Veel gestelde vragen
De vragen die zijn gesteld tijdens en na afloop van de online bijeenkomst op 29 juni jl. (en onze reactie
daarop) vindt u op de website van de gemeente (www.n605volkel.nl) en www.maashorstaanhetwoord.nl
Met vriendelijke groeten,
Jordan Jansen
Theo Heida
Projectteam N605
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