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Uitnodiging voor het indienen van ideeën voor project knooppunt
Hoevelaken

10-04-2014

Graag nodigen wij u uit om ideeën voor oplossingen voor het project

knooppunt Hoevelaken bij ons aan te melden. De ideeën kunt u op 10

september presenteren aan de (potentiële) marktpartijen die het project gaan

uitvoeren.

Er is een aantal criteria waaraan het idee moet voldoen:

De oplossing moet voor de eindsituatie of de tijdelijke situatie zijn (fasering

bijvoorbeeld).

Het moet een oplossing zijn, dus niet alleen een belang. Dat houdt in dat het niet

mogelijk is om het idee 'wij willen een ecologische verbinding tussen A en B' in te

brengen, maar wel een idee hoe zo’n verbinding eruit zou kunnen zien.

De oplossing moet worden ingebracht door de niet-bestuurlijke omgeving, te weten

alle personen en partijen waarop het project Hoevelaken direct en langdurig van

invloed is, uitgezonderd de betrokken overheidspartijen. Het mag geen product zijn

van een leverancier.

De oplossing moet meer dan het individuele belang dienen. Het mag dus niet gaan

over alleen uw huis/grondgebied.

U kunt uw oplossing, inclusief een korte beschrijving, tot uiterlijk 10 juni 2014 naar ons e-

mailen . Blok ook alvast de avond van 1 juli, omdat op die datum een

voorbereidingsbijeenkomst wordt georganiseerd waarin Rijkswaterstaat de presentatie

voor de marktpartijen verder toe zal lichten. En waar u ook al uw vragen kunt stellen. De

presentatie aan de markt vindt plaats op 10 september 2014.

Bovengenoemde data zijn anders dan eerder aangegeven. We hebben hiervoor gekozen,

omdat op 8 mei een aantal aanbestedingsdocumenten openbaar wordt, die we graag aan

u ter beschikking willen stellen.

Het gaat om:

Inschrijvings & Beoordelingsdocument (I&B)

Referentieontwerp

Dossier Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V)

Raadsinformatiebrief Amersfoort over de geluidswens

Geluidsrapport met indicatieve geluidsmaatregelen

Samengevat zijn de onderstaande data belangrijk:

8 mei: documenten beschikbaar via de website 

10 juni: sluiting inschrijving 

1 juli: bijeenkomst waarin we het programma toelichten 

10 september: presentatie aan de marktpartij

We zien uw ideeën graag tegemoet!

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Nicolet Luisman .
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Vragen? Bel 0800 - 8002 of stuur ons een e-mail

https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx

