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Van 22 februari tot en met 4 april 2019 kunt u uw zienswijze geven over de
Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken. In deze kennis
geving leest u hoe u dat kunt doen.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt het voornemen bekend
om een Voorkeursbeslissing te nemen over de te treffen maatregelen om de
knelpunten op de A67 tussen Eindhoven en Venlo aan te pakken. Dit pakket
aan maatregelen is vastgelegd in de Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide –
Zaarderheiken.
De Ontwerp Structuurvisie omschrijft het voorkeurspakket aan maatregelen
waarover de minister afspraken heeft gemaakt met de regio. Dit wordt ook
het voorkeursalternatief genoemd. Het pakket aan maatregelen is tot stand
gekomen op basis van de uitkomsten van de MIRT-Verkenning A67, die in
de afgelopen twee jaar is doorlopen en waarbij de omgeving intensief is
betrokken. Tijdens de Verkenning zijn de knelpunten in beeld gebracht en
zijn oplossingsrichtingen onderzocht. In het milieueffectrapport (plan-MER)
bij de Ontwerp Structuurvisie zijn de effecten beschreven van de kansrijke
alternatieven die zijn onderzocht. Op basis hiervan is het voorkeursalternatief
tot stand gekomen.
Deze structuurvisie vormt het kader voor de verdere uitwerking van het
voorkeursalternatief. In de volgende fase, de Planuitwerkingsfase, wordt het
voorkeursalternatief in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd.
Meer informatie over het project en de stukken die ter inzage liggen, vindt u
op de websites van www.platformparticipatie.nl/A67leza en www.mirtA67.nl.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Van 22 februari tot en met 4 april 2019 kunt u uw zienswijze indienen. Dit kan op de drie
manieren die hieronder zijn omschreven. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

STUKKEN BEKIJKEN
Alle documenten staan vanaf 22 februari 2019 op:
www.platformparticipatie.nl/a67leza. Op papier kunt u
de stukken van 22 februari tot en met 4 april 2019 tijdens
reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:
- Gemeente Geldrop-Mierlo, Dwarsstraat 70, Geldrop
- Gemeentehuis Venlo, Hanzeplaats 1, Venlo
- Gemeente Asten, Koningsplein 3, Asten
- Gemeente Someren, Wilhelminaplein 1, Someren
- Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2, Heeze
- Rijkswaterstaat Den Bosch, Zuidwal 58, Den Bosch

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
U bent welkom op onze informatiebijeenkomsten. Het ministerie
licht op deze bijeenkomsten de plannen toe en u kunt vragen
stellen over het project. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u
op elk gewenst moment binnen lopen.
- Dinsdag 12 maart 2019
NH Hotel Geldrop, Bogardeind 219, Geldrop.
- Donderdag 14 maart 2019
De Turfhoeve, Midden Peelweg 1, Sevenum.

DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/A67leza.

VERVOLG
Wat gebeurt er met uw zienswijze?
De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord.
In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze bij
de Structuurvisie is betrokken. U krijgt hierover bericht als u een
zienswijze hebt ingediend.

MONDELING
U kunt uw mondelinge zienswijzen indienen tijdens de informatiebijeenkomsten of
telefonisch tijdens kantooruren: 070 456 89 99.

INFORMATIE
Meer informatie is te vinden op:
www.platformparticipatie.nl/A67leza en
www.mirtA67.nl.

POST
Directie Participatie
t.a.v. Project A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag
U kunt uw zienswijze geven op alle onderdelen van het project.

Heeft u vragen over de procedure? Bel dan naar 070 456 89 99.
Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Mail dan naar
omgeving@a67participatie.nl.

