Doetinchem
14 september 2020

Uitnodiging
Geachte leden en plaatsvervangers van de Achterhoek Raad,
Namens de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid (M&B) nodigen wij u uit voor een informele
informatieve bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het N18-dossier. Deze bijeenkomst vindt,
uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, plaats op maandag 28 september a.s.,
van 17.30 uur tot 19.00 uur in de raadszaal van het stadhuis in Doetinchem (Raadhuisstraat 2,
7001 EW, Doetinchem).
Op 8 april 2019 heeft u als Achterhoek Raad een amendement op de Achterhoek Visie 2030
aangenomen. Met dit amendement heeft u als doel aan de Thematafel M&B meegegeven dat de N18
een toekomstgerichte ‘Smart N18’ (met 2x2 rijstroken, 100 km, met ongelijkvloerse kruisingen) moet
worden en zoveel mogelijk “een vlotte aansluiting van de A12 op de A18” moet worden gerealiseerd.
Als Thematafel M&B presenteren wij u graag een plan van aanpak en dit willen wij u ter
besluitvorming voorleggen in de vergadering van de Achterhoek Raad op 5 oktober a.s.
Op de bijeenkomst van 28 september a.s. bieden wij u de gelegenheid om verduidelijkende en
technische vragen te stellen. Zo proberen we te voorkomen dat technische vragen gedurende de
raadsvergadering van 5 oktober aan de Board worden gesteld en deze wellicht niet direct beantwoord
kunnen worden. Door deze gestructureerde werkwijze hopen wij dat u op 5 oktober a.s. een goed
afgewogen beslissing kunt nemen over ons plan van aanpak.
De Thematafel M&B is in het proces al met de Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat in gesprek om
de lobby voor de N18 vorm te geven. Gedeputeerde Christianne van der Wal (Mobiliteit) sluit aan bij
onze bijeenkomst op 28 september a.s. om de gedeelde visie op de N18 aan u toe te lichten vanuit
het perspectief van de provincie Gelderland.
Graag nodigen wij elke fractie in de Achterhoek Raad uit om met 1 afgevaardigde bij deze informele
informatieve bijeenkomst aanwezig te zijn; dat kan dus zijn als lid van de Achterhoek Raad of als
plaatsvervanger. Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij het Achterhoeksecretariaat:
achterhoeksecretariaat@8rhk.nl. Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór 21 september a.s.
Wij vragen u vriendelijk bij uw aanmelding uw naam, mailadres en telefoonnummer te vermelden
zodat wij snel over uw gegevens kunnen beschikken in het geval dit nodig mocht zijn in relatie tot
Covid-19. Vanwege de Covid-19 maatregelen bieden wij u geen broodjes aan tijdens deze
bijeenkomst. Houd u hier s.v.p. rekening mee.
De Thematafel M&B hoopt u te mogen verwelkomen op 28 september a.s.
Met vriendelijke groet namens de Thematafel M&B,
Rens Steintjes
Voorzitter Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid
Daniël van der Donk
Programmaregisseur Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

