Inspraakavonden: het woord is aan u
In het najaar zal de minister, onder andere op basis van de Trajectnota/Milieueffectrapportage (TN/MER)
en uw reacties hierop, een keuze maken voor het alternatief de A4 Delft-Schiedam of het alternatief de
verbrede A13 in combinatie met een A13/A16. U hebt mogelijk belang bij deze keuze. De
inspraakavonden zijn georganiseerd om u te informeren over de uitkomsten en gevolgen van de TN/MER
en u de mogelijkheid te geven om uw inspraakreactie te geven.

Opzet
De inspraakavonden hebben een andere opzet dan de inspraakavonden van maart. Van 18.30 uur tot
21.30 uur is er een informatiemarkt. Op de informatiemarkt zijn deskundigen van Rijkswaterstaat
aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur is er een algemene presentatie over de uitkomsten van de TN/MER. Let op:
kom op tijd.
Om 20.30 uur start de openbare hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw inspraakreactie geven. Dit
wil zeggen: uw reactie geven op de voorgestelde oplossingen en de onderzochte (milieu)effecten.
Als u tijdens een van de openbare hoorzittingen wilt inspreken, stellen wij het op prijs als u dit uiterlijk
drie dagen voor de bijeenkomst kenbaar maakt aan het Inspraakpunt-Expertisecentrum
Publieksparticipatie, telefoonnummer 070-351 80 16.
Wilt u wel reageren, maar niet tijdens de openbare hoorzitting? Tijdens alle inspraakavonden zijn
notulisten aanwezig die uw mondelinge inspraakreactie vastleggen.

Data en locaties informatieavonden
Maandag 18 mei 2009
Straatweg 99
3054 AB Rotterdam

Maandag 25 mei 2009
Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20-22
2636 AX Schipluiden

Dinsdag 2 juni 2009
Theater aan de Schie
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Dinsdag 19 mei 2009
Kerk van de Nazarener
Zwanensingel 1
3136 GZ Vlaardingen

Dinsdag 26 mei 2009
’t Raedthuys
Westersingel 80
2651 EL Berkel en Rodenrijs

Maandag 8 juni 2009
Aula Congrescentrum TU Delft
Mekelweg 5
2628 CC Delft
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