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Informatieavond reconstructie Zuiderdiep Valthermond

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 wordt
hierover een digitale informatieavond gehouden. Meer hierover leest u in deze brief.
4 februari: een digitale bijeenkomst
De informatieavond op 4 februari kunt u volgen via een videoverbinding op
www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond. Dit kan via een pc, tablet of smartphone. U kunt
tijdens deze bijeenkomst ook vragen stellen via de chat. U bent zelf niet in beeld en kunt
anoniem reageren als u wilt. U kunt de videoverbinding starten vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Invulling van de avond
Zoals u weet is er 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.
Wij willen deze avond de volgende zaken met u doornemen:
- inrichting van de weg en ligging van parkeerplaatsen
- hoogte van de middengeleider (in verband met zorgen van de landbouwers)
- inrichting rondom de sluis
- onderhoud bruggen en sluis
- nieuwe openbare verlichting (en de plaats van de masten)
- inrichting groen
- onderhoud van het kanaal
- planning en uitvoering van het werk
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Daarna per post: de nieuwe inrichting bij uw woning
Wij kunnen ons voorstellen dat u daarnaast benieuwd bent naar hoe de straat er voor uw woning
uit gaat zien. Tijdens de digitale informatieavond is het niet mogelijk de situatie voor elke woning
in detail te bekijken. Wij sturen u daarom na de informatieavond een tekening per post waarin uw
woning en de inrichting van de straat goed te zien zijn. Tijdens de informatieavond leggen wij u
uit hoe u de tekening goed kunt lezen.
U kunt opmerkingen maken over de inrichting bij uw woning
Op de tekening die u na de informatieavond per post krijgt toegestuurd kunt u zelf opmerkingen
plaatsen. De tekening met opmerkingen kunt u terugsturen (per mail of post) naar de gemeente.
Wij bekijken vervolgens of we uw opmerkingen kunnen opnemen in het plan. We komen hier
telefonisch of per e-mail bij u op terug, zodat u precies weet wat er uiteindelijk voor uw deur
gebeurt.
Tekeningen ook op onze website
Na de informatieavond kunt u de (concept)tekeningen ook terugkijken op onze website:
www.borger-odoorn.nl/zuiderdiepvalthermond.
Tot slot
Wij hadden u graag weer uitgenodigd voor een fysieke bijeenkomst. Dat is helaas nog steeds niet
mogelijk door de corona-maatregelen. Om het project niet te vertragen hebben wij besloten een
videobijeenkomst te organiseren. Dat is voor ons ook nieuw, dus spannend.
Wij doen ons best om meekijken en reageren zo makkelijk mogelijk te maken. Bent u niet zo
handig met de computer/tablet/smartphone? Misschien kunt u dan een familielid of een bekende
om hulp vragen. Eventueel zou u samen met de buren kunnen deelnemen. Wij raden u wel van
harte aan om mee te kijken. Het gaat immers om de inrichting van uw eigen woonomgeving.
Bij vragen
Meer informatie vindt 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

