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Betreft: Uitnodiging inloopavond 'Verdiepte ligging N237 Soesterberg' en 'Westelijke ontslu¡t¡ngsweg
Soesterberg Noord'
Geachte mevrouw, heer,
Het ontwerp van het verd¡ept aanleggen van de N237 in Soesterberg nadert zijn voltooiing. Daarnaast
komt ook de aanleg van de westelijk ontsluitingsweg voor Soesterberg Noord in zicht.

lnloopavond op dinsdag 30 juni 2015.
Om bewoners en andere belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken en het
vervolg, is er een 2" inloopavond op dinsdag 30 juni 2015 in:
' Het Lichtpu nt', O ntmoetingszaal (Abrona/Sterre nbergterre¡n)
Maanlaan 4, 3712 XJ Huis ter Heide
U bent van harte welkom fussen 19:00 en 21:00 uur

Verdiepte ligging Soesterberg N237.
Tijdens de inloop informeren we u over de laatste versie van het ontwerp voor de verdiepte ligging.
(3D-model).
Ook is er informatie over de planning. De consequenties voor het verkeer en de omgeving. Dit laatste
laten we zien met een filmpje van het aanbrengen van een CSM wand. Ook kunnen we uw vragen
beantwoorden over geluid en fijnstof.

Westelijk ontsluitingsweg Soesterberg Noord.
Tevens kunt u op deze avond informatie krijgen over de aanleg van de westelijke ontsluitingsweg voor
Soesterberg Noord. De werkzaamheden hiervoor starten na de bouwvak2015. De meeste
werkzaamheden in het "vrije"veld worden uitgevoerd in de periode augustus - oktober 2015. Medio
oktober 2015 starten we met de aansluiting van deze weg op de N237.
Er zijn op 30 juni medewerkers van de aannemer, van de gemeente Soest en van de provincie Utrecht
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Mede namens de gemeente Soest en de provincie Utrecht hoop ik u te kunnen begroeten op
dinsdagavond 30 juni.
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