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Betreft: Uitnodiging inloopbijeenkomst Eemnes Laten

Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw,

Kenmerk
1126926/1126931

De projectorganisatie HOV in ‘t Gooi organiseert op woensdag 26
september 2018 tussen 19.00 en 21 .00 uur een inloopbijeenkomst over
de inpassing van de beide HOV-haltes bij de A27 in omgeving Eemnes /
Laren. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden
uit Eemnes en Laren en vindt plaats in de raadszaal van Eemnes aan de
Zuidersingel (BEL kantoor). Aanmelden is niet nodig, u kunt
binnenlopen op het voor u meest geschikte tijdstip. U bent van harte
welkom.

Uw kenmerk

Van voorlopig naar definitief ontwerp
De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van een HOV-busverbinding
bij de A27 in Eemnes en Laren meerdere varianten onderzocht. Begin
201 8 heeft de gemeenteraad het definitieve tracé voor de busbaan
vastgesteld. Op basis daarvan is nu een voorlopig ontwerp beschikbaar
waar ook voorstellen voor de beide haltes, de carpoolplaats en de extra
parkeervoorzieningen staan ingetekend. Dat ontwerp leggen we nu
graag aan u voor.
Inloopbijeenkomst
Aan de hand van ontwerp- en detailtekeningen geven
projectmedewerkers van HOV in ‘t Gooi en ingenieursbureau Movares
tekst en uitleg bij de plannen. Uw reactie op de tekeningen is
waardevolle input voor het verder uitwerken van een definitief ontwerp.
Evenals de eerder gestelde randvoorwaarden van gemeente Laren op
het gebied van groenaanzicht, toegankelijkheid en parkeren in het
gebied van de HOV halte. We verwachten die uitwerking eind dit jaar
aan u te kunnen presenteren.
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HOV in ‘t Gooi
Het is goed wonen in ‘t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom
investeren we in een bettouwbaat 0V-netwerk voor alle inwoners en
reizigers in ‘t Gooi. HOV in ‘t Gooi zorgt voor een frequente,
comfortabele en betrouwbare busverbinding voor reizigers tussen
Huizen en Hilversum. De voorziening vormt een duidelijk alternatief
voor auto en de reguliere regionale buslijnen. De komende jaren wordt
de busverbinding aangelegd. Dat gaat u merken: in eerste instantie
ervaart u hinder, op de lange termijn heeft u profijt.

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met het
Servicepunt Provincie Noord-Holland via servicepunt@noord
holland.nl of 0800 0200 600.
-

Met vriendelijke groet,
projectorganisatie HOV in ‘t Gooi, namens hen,

Arend van Dijk
Projectmanager HOV in ‘t Gooi

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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