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Tekening van de nieuwe omgeving van uw woning

Geachte (adressenbestand),
De gemeente wil dit jaar het Zuiderdiep in Valthermond verbeteren. Het gaat dan om het
gedeelte tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen. Op donderdag 4 februari is hierover
een digitale informatieavond gehouden. Zoals aangekondigd ontvangt u een tekening van de
nieuwe situatie rondom uw woning. U kunt hierop opmerkingen maken.
De meegestuurde tekening geeft de nieuwe situatie weer
De tekening die u als bijlage van deze brief krijgt meegestuurd geeft de nieuwe situatie weer voor
uw woning. De inrichting past binnen de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld. De betekenis
van de kleuren, lijnen en stippen vindt u terug op de legenda.
Opmerkingen en vragen
Bent u akkoord met de situatie die wij voor uw deur hebben getekend, en heeft u verder geen
vragen, dan hoeft u niets te doen. Heeft u opmerkingen of wensen voor uw directe
woonomgeving, zet dit dan op de tekening (tekenen mag ook). Algemene vragen kunt u ook nog
stellen. Schrijf deze op de achterkant.
Opsturen van de tekening met uw opmerkingen/vragen
U kunt de tekening met uw opmerkingen/vragen terugsturen in de bijgevoegde enveloppe. Een
postzegel is niet nodig. Doe dit uiterlijk vrijdag 12 februari. U kunt ook de tekening scannen (of
een foto nemen) en deze mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl. Vergeet niet uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres op de tekening te noteren. Dan weten wij hoe we u kunnen
benaderen.
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U krijgt altijd persoonlijk bericht
Het projectteam van de gemeente bespreekt uw opmerkingen en vragen. Waar mogelijk zullen we
uw wensen opnemen in het plan. Als dit niet kan zullen we dit aan u terugkoppelen met een
gemotiveerde reden. U krijgt in ieder geval altijd bericht. Afhankelijk van de complexiteit uw
opmerkingen en vragen wordt u een e-mail gestuurd of wordt u telefonisch benaderd.
Informatieavond en tekeningen op de website
Heeft u de digitale informatieavond gemist en/of wilt u de presentatie nogmaals zien? U kunt
deze online terugkijken op www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond. Hier kunt u ook de
presentatie downloaden en alle tekeningen bekijken.
Bij vragen
Alle informatie vindt u op www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan kunt u mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl. Vermeld hierbij dan het
zaaknummer 13355-2021. Wilt u liever telefonisch contact? Vraag dan naar dhr. Peter Postema.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

G.B.H. Rossèl
Manager Grondgebiedszaken

