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Ter visielegging OTB / MER na de zomervakantie
Het Ontwerp Tracé Besluit en het bijbehorende Milieu Effect Rapport van de N33 Midden is klaar. Daarmee kan het ter
visie worden gelegd zodat belanghebbenden hun mening kunnen geven. De ter visielegging loopt van donderdag 27
augustus tot en met woensdag 7 oktober 2020. In de nieuwsbrief die na de zomervakantie verschijnt, gaan we hier
uitgebreider op in.

Online informatiebijeenkomsten Siddeburen, Tjuchem en Appingedam
Vanwege het coronavirus mogen we momenteel geen samenkomsten organiseren. Omdat we het belangrijk vinden om
je toch te informeren, nodigen we je graag uit voor een online informatiebijeenkomst over de vernieuwde plannen in de
omgeving van Siddeburen, Tjuchem en Appingedam. Tijdens de online bijeenkomst presenteren wij het plan en is er de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Online informatiebijeenkomst Siddeburen en Tjuchem
Dinsdag 23 juni van 16.30 ‐ 17.30 uur
Stuur een e‐mail naar N33midden@provinciegroningen.nl om je aan te melden voor deze sessie.
Online informatiebijeenkomst Appingedam
Donderdag 25 juni van 16.30 ‐ 17.30 uur
Stuur een e‐mail naar N33midden@provinciegroningen.nl om je aan te melden voor deze sessie.
Je ontvangt een bevestiging van deelname en een instructie hoe je kunt deelnemen. Een dag voor de sessie ontvang je
per e‐mail een link naar de bijeenkomst.
Mocht je hier niet bij aanwezig kunnen zijn dan is er nog een mogelijkheid op maandag 31 augustus. We houden dan een
algemene online informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Daarnaast maken we ook
opnames van de sessies die we op aanvraag kunnen delen. Wil je de opname(s) ontvangen? Stuur dan een e‐mail naar
N33midden@provinciegroningen.nl. Meer informatie over de algemene bijeenkomst ontvang je in een volgende
nieuwsbrief.

Spreekuren
We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen online kan deelnemen aan de informatiebijeenkomst. Daarom houden we
tijdens de ter visielegging telefonische spreekuren. Hoe dit in zijn werk gaat, delen we ook in de nieuwsbrief die we na de
zomervakantie versturen.

Interactieve tool met 3D-beelden
We hebben een interactieve tool ontwikkeld waarin je 3D‐beelden van de huidige en toekomstige situatie kunt bekijken.
Daarnaast kun je in deze tool gericht vragen stellen. Vanaf 1 juli staat de tool op onze website.

Afbeelding: The Imagineers – nieuwe aansluiting bij Appingedam

