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Reconstructie Zuiderdiep Valthermond

Geachte (adressenbestand),
De gemeente wil dit jaar het Zuiderdiep in Valthermond verbeteren. Het betreft het gedeelte
tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen. Wij brengen u met deze brief op de hoogte van
de laatste stand van zaken. Verder ontvangt u een link naar onze website, waar u de definitieve
tekeningen kunt raadplegen.
Algemeen wegbeeld
Vorig jaar is – na een uitgebreide enquête - een keuze gemaakt voor verkeersvariant 1A: dat wil
zeggen een wegbreedte 6,2 meter, een bolle middengeleider in de weg (5 cm), de aanleg van een
middenberm tussen fietspad en weg, en de realisatie van een fietspad van 3 meter breed met
gezamenlijk gebruik door fietsers/voetgangers.
De inrichting nabij uw woning
Na de laatste digitale informatieavond op 4 februari 2021 heeft u een tekening per post
ontvangen, waarop uw woning en de inrichting van de straat goed te zien zijn. Op deze tekening
kon u zelf opmerkingen plaatsen en terugsturen naar de gemeente.
Ongeveer 40 aanwonenden hebben hier gebruik van gemaakt. De projectgroep heeft de
opmerkingen doorgenomen en heeft beoordeeld wat er in het plan kan worden opgenomen.
Iedereen is daarna – telefonisch of per mail – op de hoogte gesteld van de uiteindelijke
beslissingen. Deze zijn verwerkt in het definitieve plan.
De definitieve tekeningen zijn gereed en te raadplegen
De tekeningen zijn nu ‘definitief’ gemaakt. Op basis van deze tekeningen wordt het werk
aanbesteed. Dit proces is nu in gang gezet.
Wij raden u aan de komende periode uw eigen woonomgeving nog eens op de tekening op te
zoeken. Mocht u toch nog onduidelijkheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, mail dit dan
naar gemeente@borger-odoorn.nl onder vermelding van zaaknummer 23377-2020.
De tekeningen kunt u vinden op www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond

Aanleg glasvezel
Vanwege de aanstaande wegwerkzaamheden heeft de Digitale Stad besloten versneld glasvezel
aan te leggen langs het Zuiderdiep in Valthermond. Dit wordt de komende weken uitgevoerd.
Het is jammer dat deze werkzaamheden niet konden worden meegenomen met de eerdere
vervangingen van de WMD en Enexis. Dat komt omdat de beslissing van Digitale Stad voor
verdere uitrol van glasvezel in de gemeente pas eind 2020 is genomen. Dat betekent dat het
voetpad voor een klein gedeelte weer moet worden opengebroken.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie van de Digitale Stad, welke u als bijlage
aantreft bij deze brief.
Groen
Na vragen op de laatste informatieavond is het groenplan op enkele punten aangepast:
Plantvakken noordzijde: In plaats van blokhagen worden in alle groenvakken laagblijvende
bottelrozen geplant. Deze rozen hebben een lange bloeitijd, bedekken de
bodem goed en zijn niet gevoelig voor strooizout.
Bermen:
De bermen worden als proef ingezaaid met een laagblijvend
bloemenmengsel met diverse soorten zoals klaver, hondsdraf, brunel en
maarts viooltje. Indien u de berm regelmatig zelf maait, vragen wij u
vriendelijk om voor een bloemrijk resultaat, straks niet vaker dan één keer
in de vier weken te maaien.
Project narcissen:
Door bewoners is het idee geopperd om in het najaar langs het hele
Zuiderdiep met alle bewoners narcissen in de berm te planten. De
gemeente gaat dit verder uitwerken.
Bomen:
Uit recent onderzoek bleken de 5 lindebomen bij de sluis in een matige
conditie, waardoor ook deze moeten worden gekapt. Voor in totaal 17
bomen is nu een kapvergunning aangevraagd. 22 nieuwe bomen worden
straks nieuw aangeplant; 20 lindebomen in de berm en 2 hopbeuken bij de
sluis.
Aanbesteding, gunning en uitvoering
Het werk wordt in april 2021 aanbesteed. De gekozen aannemer gaat vervolgens een
uitvoeringsplan en een faseringplan opstellen. Daarna kunnen we beginnen. Wij houden u van de
voortgang op de hoogte middels deze brieven.
Bij vragen
De laatste 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 23377-2020.
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

