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Nieuwe datum bijeenkomst reconstructie Zuiderdiep Valthermond

Geachte (adressenbestand),
De gemeente wil in 2021 het Zuiderdiep in Valthermond verbeteren. Het gaat dan om het
gedeelte tussen de Drentse Mondenweg en de Kavelingen.
Wij willen u met deze brief informeren over de gewijzigde datum van de informatieavond en over
de laatste stand van zaken van dit project.
Wat gaat er gebeuren?
De gemeente is voornemens de rijbaan, de parkeerstrook, het fietspad, de afwatering en de
openbare verlichting te verbeteren. Ook wordt gekeken naar het (huidige) groen en hoe wij dit in
het nieuwe plan kunnen inpassen en/of verbeteren.
De eerste informatieavond van 25 augustus 2020
Op onze informatieavond van 25 augustus 2020 hebben wij u in sporthal ’t Brughuus in
Valthermond geïnformeerd over de mogelijkheden van een nieuwe inrichting. U heeft
daaropvolgend per post een samenvatting en een reactieformulier gekregen waarop u uw mening
kenbaar kon maken over verschillende (verkeers)oplossingen.
Uitkomsten van de ingezonden reactieformulieren
Na de eerste informatieavond hebben wij 88 reactieformulieren ontvangen. Wij hebben u in onze
brief van 23 oktober laten weten dat een ruime meerderheid heeft gekozen voor
verkeersoplossing 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 3,0 meter breed met gezamenlijk gebruik van fietsers/voetgangers.
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Praktijkproef middengeleider met landbouwers
Enkele landbouwers hebben naar aanleiding van de eerste informatieavond contact gezocht met
de gemeente. Zij hebben hun zorgen geuit over de geplande middengeleider in de weg in
combinatie met bepaalde landbouwvoertuigen.
Inmiddels hebben wij samen met de landbouwers een praktijkproef gedaan in Emmen. Daar is
vorig jaar eenzelfde soort middengeleider neergelegd van 3 cm hoog.
De praktijkproef wijst uit dat dit voor de verschillende landbouwvoertuigen niet tot problemen
leidt. Wel hebben de landbouwers ons verzocht de middengeleider niet hoger aan te leggen dan 3
cm. Het college van burgemeester en wethouders moet nog een beslissing nemen over de hoogte
van de middengeleider.
Bijeenkomst van 15 december 2020 wordt verplaatst naar 21 januari 2021
Uiteraard zijn er nog losse eindjes: wat gaat er gebeuren rondom de sluis, het onderhoud van het
kanaal, de parkeerplaatsen, de detailsituatie rondom uw woning, enzovoort. Daarin zijn nog
steeds wijzigingen mogelijk. Om deze zaken te bespreken stond een informatieavond gepland op
dinsdag 15 december 2020 Maar u begrijpt het al: vanwege de coronamaatregelen kan deze avond
niet doorgaan.
Een nieuwe datum is vastgesteld op donderdag 21 januari 2021 in ’t Brughuus in Valthermond.
Noteert u deze datum alvast. Om het project niet verder te vertragen is besloten dat deze datum
zeker doorgaat! Indien de bijeenkomst door corona niet fysiek kan worden gehouden, wordt deze
digitaal gehouden. U ontvangt hierover in januari definitief bericht.
Stand van zaken voorbereiding
Uiteraard heeft de gemeente wel verder gewerkt aan het plan. Hieronder een beknopte
samenvatting van de laatste stand van zaken
Tekeningen ontwerp: Op basis van de gekozen verkeersvariant heeft de gemeente de tekeningen
verder gedetailleerd. Ook uw individuele reacties zijn zoveel mogelijk
meegenomen.
Oeverbescherming:
Uit de inspectie is gebleken dat de oeverbescherming nog een restlevensduur
heeft van meer dan 10 jaar. Wel dienen enkele reparaties/
herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze willen we meenemen met
de reconstructie van het Zuiderdiep.
Sluis:
Uit de inspectie is gebleken dat de sluis nog in goede staat is. Ook hier zijn
enkele herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Ook dit willen we meenemen
met de reconstructie van het Zuiderdiep.
Bruggen:
De bruggen zijn allemaal geïnspecteerd. Daar waar nodig wordt reparatie
meegenomen in de reconstructie van het Zuiderdiep.
Watergang
Nogal wat aanwonenden hebben opmerkingen gemaakt over het onderhoud
van de watergang. Wij hebben dit aangekaart bij het waterschap. Zij zijn
hiervoor verantwoordelijk. Bij de volgende informatieavond is ook het
waterschap aanwezig om hun visie en onderhoudsplan toe te lichten.
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Bij vragen
Meer informatie vindt op onze website onder 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? Vraagt u dan naar dhr. Peter Postema.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

G.B.H. Rossèl
Manager Grondgebiedszaken

