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Reconstructie Zuiderdiep Valthermond
Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 25 augustus 2020 hebben wij een informatieavond gehouden in ’t Brughuus in
Valthermond. De gemeente heeft hier de stand van zaken weergegeven betreffende de
reconstructie van het Zuiderdiep (Drentse Mondenweg – Kavelingen). Het is de bedoeling dat
deze reconstructie in 2021 wordt uitgevoerd.
Zes varianten van de weginrichting
Tijdens deze avond zijn zes verschillende inrichtingen voor de weg/fietspad gepresenteerd. Wij
willen graag weten hoe u tegen deze varianten aankijkt en wat uw voorkeur heeft. U kunt dit
aangeven op het bijgesloten reactieformulier. U kunt ook andere opmerkingen plaatsen over de
plannen. Let op, het reactieformulier bestaat uit een voor- en achterkant!
Opmerking over varianten 1a en 1b
Bij varianten 1a en 1b wordt in het midden van de weg een geleider aangelegd. Tijdens de
informatieavond is aangegeven dat deze 5 cm hoog is. Daar is wat verwarring over ontstaan. De
geleider is weliswaar 5 cm hoog, maar ook 50 cm breed. De geleider is bol en loopt vanaf het
asfalt geleidelijk naar 5 cm (midden van de geleider) en daarna weer naar het asfalt. Het is dus een
geleidelijke overgang. Het wordt nogmaals uitgelegd (met foto) in de bijgevoegde samenvatting.
Presentatie en reactieformulier digitaal beschikbaar
Indien u de presentatie van 25 augustus nog eens wilt inzien, dan kunt u deze downloaden in pdfformaat. Ook is het mogelijk deze brief, de samenvatting behorend bij deze brief en het
reactieformulier (word-document) te downloaden. De bestanden vindt u terug op:
www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond
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Als u vragen heeft kunt u contact opnemen
Mocht u vragen hebben over de varianten voor de weginrichting, dan is het mogelijk om
telefonisch contact op te nemen met een specialist. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen
naar de gemeente op 14 0591. U kunt vragen naar Peter Postema, Jan Ymker of Marcel Kappen.
Spelregels
Wij vragen u één formulier per huishouden in te leveren. Wij zorgen ervoor dat uw
persoonsgegevens alleen voor de administratie van deze reconstructie wordt gebruikt en dat deze
niet in handen van derden vallen.
Wij verzoeken u het formulier vóór 20 september 2020 in te sturen.
Dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,

P. Postema
Beleidsmedewerker wegen/openbare verlichting

