
Welkom bij de online slotbijeenkomst 

Rijksstraatweg 125 

14 september 2021



Agenda

• Korte terugblik participatietraject
• Terugblik expertsessies
• Vervolgproces
• Presentatie concept ontwerp
• Vragen en Reacties
• Afsluiting



Vragen & Reacties

Alle vragen en antwoorden komen op de website
www. participatierijksstraatweg125.nl.

Aan het eind van de presentatie beantwoorden we zo veel mogelijk vragen.
Heeft u een vraag of opmerking?

Geef dit aan door ‘Raise Hand’. 

Als u aan de beurt bent, kunt u zelf uw geluid aanzetten (‘unmuten’).
Na de vraag, zet u uw geluid weer uit (‘mute’). 

Of stel uw vraag via de chat.



Participatietraject

• 25 november 2020: Startbijeenkomst en 
Peiling voorkeur architectuurstijlen (tot 10 
december, ingevuld door 143 mensen)

• 2 februari 2021: Online bijeenkomst 
terugkoppeling Peiling voorkeur 
architectuurstijlen



Participatietraject

• 15 februari 2021: Online bijeenkomst 
presentatie visies en start peiling (tot 8 
maart, Ruim veertig personen vulden samen 
117 formulieren in)

• 15 maart 2021: Online bijeenkomst 
Terugkoppeling peiling visies



Expertgroep: april – juli 2021



Expertgroep: april – juli 2021

• 26 april – Inventarisatie
Belangrijke thema's, welke kennis is nodig?

• 6 mei - Uitgangspunten 
Kennis delen, principes bespreken

• 25 mei – Denkrichtingen
Toelichting op denkrichtingen

• 1 juni - Denkrichtingen – vervolg
Reacties op en vragen over denkrichtingen

• 24 juni – Schetsontwerp
Vertaling naar schetsontwerp

• 7 / 8 juli – Financiële onderbouwing
Toelichting aan aantal expertgroepleden

• 12 juli - Schetsontwerp feedback
Feedback op schetsontwerp



Vervolg

Afronden 1e fase 

participatie 

Q4 2021

In gesprek met de 

gemeente over de 

uitgangspunten

Ontwerpfase Indienen aanvraag 

vergunningen

Q3 2022Sept. 2021 Q3 2022

Op de hoogte houden Afstemmen expertgroep



Presentatie concept-ontwerp
heren 5 architecten



Vragen en Reacties



Vragen en Reacties

Alle vragen en antwoorden komen op de website
www. participatierijksstraatweg125.nl.

Heeft u een vraag of opmerking?

Geef dit aan door ‘Raise Hand’. 

Als u aan de beurt bent, kunt u zelf uw geluid aanzetten (‘unmuten’).
Na de vraag, zet u uw geluid weer uit (‘mute’). 

Of stel uw vraag via de chat.



Tot slot

Ga naar www.participatierijksstraatweg125.nl voor 

• informatie over het project

• presentatie en verslag van de bijeenkomsten

• antwoord op de meest gestelde vragen 

• aanmelden nieuwsbrief

Aanvullende vragen? Mail naar info@participatierijksstraatweg125.nl   

http://www.participatierijksstraatweg125.nl/

