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Editie: april 2020 | Nieuwe website en online vragenuurtje

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
onderzoeken zes maatregelen om de regio Rotterdam beter bereikbaar te
maken. Wat de beste invulling van die maatregelen is, onderzoeken we
samen met omwonenden, belanghebbenden, bedrijven en experts. Over
dit MIRT-traject, de onderzoeken en de resultaten informeren we je via
deze nieuwsbrief.

Waar gaat deze nieuwsbrief over?
Website update
Meedoen en meedenken
Online vragenuurtje

Website update
Neem een kijkje op onze vernieuwde website www.oeververbindingen.nl! Daar
vind je nu nog meer informatie over het proces, het project en over participatie.
De site is daarnaast ook beter gestructureerd, zodat je sneller kunt vinden wat
je zoekt. Natuurlijk blijven we de website continu updaten en uitbreiden. Mocht
je iets missen of andere opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via
het contactformulier op de site.

Meer weten, meedenken en meedoen
Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes
voorgenomen maatregelen. Zo komen we tot een goede afweging en zo
mogelijk een breed gedragen beslissing. Het betrekken van de omgeving in het
onderzoek doen we in een formeel en een informeel participatietraject.
Op de website vind je een speciaal onderdeel dat gaat over participatie. Hier
lees je terug hoe je mee kunt doen, mee kunt denken en meer te weten kunt
komen over het project. Je leest ook meer over de aanpak die we hanteren.
Misschien wil je je aanmelden voor een klankbordgroep of als expert voor de
Expertpoule? Dat kan via dit formulier. Ook houden we je via deze pagina op
de hoogte van de Masterclasses die we organiseren.

Online vragenuurtje
In deze periode van social distancing willen we als projectorganisatie graag in
contact blijven met onze omgeving. Dat doen we al via telefoon en mail, en
op woensdag 15 april organiseren we voor het eerst een online vragenuurtje.
Van 11.00 tot 12.00 uur zitten wij in een digitale vergaderruimte klaar om je te
ontmoeten en vragen te beantwoorden. Speciaal hiervoor regelen wij een
veilige digitale omgeving via Whereby. Op dinsdag 14 april sturen wij een link
waarmee je toegang tot de ruimte krijgt.
We waarderen het als je van tevoren aangeeft dat je een vraag of opmerking
hebt en deelneemt aan het vragenuurtje. Dit kan
via mail@oeververbindingen.nl. We zullen, afhankelijk van het succes, vaker dit
soort uurtjes organiseren.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
Wilt u de manier wijzigen waarop u deze e-mails ontvangt?
update voorkeuren of uitschrijven van lijst.
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

