REGIOPODIUM#2
28 maart 2017
‘Oplossingsrichtingen MIRT Oostkant Amsterdam’
Wanneer:
Tijd:
Waar:

Dinsdag 28 maart 2017
17.30 uur (vanaf 17.00 uur inloop met broodjes) tot 19.30 uur
Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, te Bussum

Het regiopodium biedt dé ontmoetingsplek voor raadsleden, bestuurders en adviseurs in Gooi en
Vechtstreek om elkaar te inspireren en om gezamenlijk na te denken over de opgaven. Het thema is
deze keer het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam.
Aanleiding
In het najaar van 2014 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu opdracht gegeven tot het
uitvoeren van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam. MIRT staat voor het Meerjarenprogramma
Infrastructuur Ruimte en Transport en richt zich op de financiële investeringen in ruimtelijke
projecten en programma’s. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachte problematiek in de
doorstroming op de A1 ten oosten van Amsterdam.
Regiopodia 30 januari (informeren) en 28 maart (interactief)
Op 30 januari zijn de bevindingen en conclusies uit de analysefase gepresenteerd. De resultaten uit
het onderzoek zijn opgenomen in een analyserapport met vier rapportages. Op 28 maart staat het
regiopodium in het teken van de fase oplossingsrichtingen. De presentatie en terugkoppeling van
het regiopodium op 30 januari is te lezen op de website.
Regiopodium in relatie tot verdere proces
Het regiopodium is bedoeld om als raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek te gaan over
mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde problematiek. Raadsleden en bestuurders
brengen gebiedskennis in die het projectteam MIRT kan gebruiken bij het verdere onderzoek.
De focusgroep MIRT is betrokken bij de organisatie van het regiopodium. De opbrengst van het
regiopodium dient als input voor gesprekken in raden van de regiogemeenten. In het regionale
portefeuillehoudersoverleg van 11 mei 2017 wordt gesproken over de regionale inzet richting het
bestuurlijk overleg van juni 2017.
Programma:
17.00 - 17.30 uur Inloop (met broodjes)
17.30 - 18.00 uur Opening en toelichting op het programma
18.00 - 19.15 uur Interactief aan de slag met oplossingen
19.00 - 19.30 uur Afronding en gedachtewisseling
17.0003502

Graag uiterlijk 22 maart aanmelden bij
regiopodia@regiogv.nl

