
Datum en tijd
Donderdag 6 september 2018, 16.00 - 17.30 uur
Ontvangst vanaf 15.30 uur, officiële programma 16.00 - 17.20 uur

Locatie
De werkbijeenkomst vindt plaats bij: 

Hotel Van der Valk Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4 
6663 AN Nijmegen

Hotel Van der Valk Nijmegen-Lent is goed bereikbaar

–		Per	fiets:	Van	der	Valk	Hotel	Nijmegen-Lent	ligt	aan	het	
RijnWaalpad,	de		snelfietsroute	(F	325)	tussen	Nijmegen	en	
Arnhem.	Het	hotel	heeft		een		eigen,		afgesloten	fietsenstalling.	

–		Per	trein:	vanaf	NS-station	Nijmegen	-	Lent	is	het	slechts	
enkele		minuten		lopen	naar	het	hotel.

–		Per	auto:	het	hotel	ligt	aan	de	N325,	de	weg	tussen	Arnhem	
en	Nijmegen.		Parkeren	kan	op	het	eigen	parkeerterrein.		

Aanmelden
Wij vragen u om u vooraf aan te melden.  
Stuur uiterlijk	maandag	3	september een e-mail naar 
 Tonnie Lambert: a.lambert@gelderland.nl. 
U krijgt vóór de bijeenkomst een bevestiging.

Uitnodiging 
Werkbijeenkomst stakeholders  
A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven
6 september 2018, 16.00 - 17.30 uur

mailto:a.lambert%40gelderland.nl?subject=Aanmelden%20Werkbijeenkomst%20stakeholders%20A50


Uitnodiging Werkbijeenkomst stakeholders 
A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven

Programma

Wat kunt u verwachten?
–   Veel (feitelijke) informatie over het 

voorstel MIRT-onderzoek voor de A50 
Ewijk - Paalgraven.  

–  Brede inbreng van een groot aantal 
betrokkenen: van lokale en landelijke 
bestuurders tot verkeersdeskundigen 
en (transport)ondernemers. 

–  Volop ruimte om inzichten en 
 ervaringen te delen. 

–  Doel is het creëren van draagvlak 
en commitment voor de BO MIRT- 
verkenning en de vervolgaanpak 
scherp te krijgen.  

Voor wie?
Alle betrokken stakeholders: ministerie 
van I&W, provincie Gelderland, provincie 
Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, betrok-
ken gemeenten, ondernemers uit de regio, 
transportsector, adviesbureaus en 
weg gebruikers. 

15.30 – 16.00 uur Inloop	

16.00 – 16.10 uur Welkom	en	doel	bijeenkomst  
– Aat Hueting, provincie Gelderland

16.10 – 17.00 uur Presentatie	concept	inhoud	MIRT-onderzoek	en	uw	inbreng 
– Remco Derksen, Rebel Group

17.00 – 17.15 uur Samen	naar	een	succesvol	vervolgproces:	 
communicatie-aanpak

17.15 – 17.20 uur Afsluiting	

Naar een goede aanpak voor het BO MIRT:  
Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 
 
Op 28 juni jl. zijn we met (lokale) bestuurders, vervoerders, ondernemers en 
andere betrokkenen in gesprek gegaan over de verkeersproblematiek bij de A50 
Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Inmiddels zijn we een stap verder en ligt er een 
concept-onderzoeksvoorstel. Graag presenteren we deze opzet voor het voorstel 
MIRT-onderzoek voor het BO MIRT aan onze stakeholders. Op 6 september 
lichten we het voorstel toe en gaan we hierover in gesprek. We horen graag uw 
reactie! Daarnaast bespreken we in de werkbijeenkomst het vervolgproces en 
de bouwstenen voor een succesvolle gezamenlijke communicatie-aanpak.  

Graag tot 6 september. Mocht u verhinderd zijn, dan vernemen we dit graag. 
We houden u dan op de hoogte. 


