Nieuwsbrief MM bereikbaar #1

Bekijk de webversie

Projectorganisatie
Voor het uitvoeren van het werk
richtten de provincie en gemeente
een gezamenlijke projectorganisatie
in:
MM Bereikbaar.
Het projectbureau is gevestigd aan
de Oude Meerdijk 22 in Emmen.
Voor vragen kunt u contact

Een goede en veilige doorstroming op de Rondweg (N391)
en de weg Emmen- Klazienaveen (N862). De provincie
Drenthe en de gemeente Emmen gaan samen met
inwoners, Erkende Overlegpartners en ondernemers aan
de slag om dit te realiseren.

opnemen met de gemeente
Emmen: tel: 14-0591.Mailen kan ook
via: mmbereikbaar@drenthe.nl
Privacy
We vinden privacy en transparantie

We hadden u graag persoonlijk uitleg gegeven over de
plannen. Door de huidige maatregelen is het helaas niet
mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarom is
gekozen om u via deze nieuwsbrief te informeren.

erg belangrijk. De gegevens die we
gebruiken voor deze mailing
verstrekken we daarom niet aan
derden en gebruiken we ook niet
voor andere doeleinden.

Wat gaan we doen
De Rondweg van Emmen is toe aan vernieuwing. Om ervoor te
zorgen dat verkeer beter kan doorrijden, gaan de provincie
Drenthe en de gemeente Emmen verbeteringen doorvoeren.
Dat betekent dat de weg wordt omgebouwd tot een stroomweg
met ongelijkvloerse aansluitingen.
De weg vanuit Klazienaveen wordt een toekomstbestendige
stadsentree. Om de doorstroming te verbeteren, gaan de
aansluitingen met de A37 en de Dordsestraat op de schop. Dat
zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van het
bedrijventerrein A37 en het industrieterrein Bargermeer.

Op de website vindt u onze volledige
privacyverklaring.
Wilt u geen nieuwsberichten meer
ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u zich
uitschrijven door op ‘afmelden’
onderaan deze e-mail te klikken.

Gedeputeerde Cees Bijl: “Hoe de wegen er precies uit gaan
zien, weten we nog niet. Daarvoor willen we samen met de
omgeving kijken naar passende oplossingen. Voor de Rondweg
is het uitgangspunt dat die straks beter aansluit bij de al
eerdere verbouwde N391 tussen Emmen en Ter Apel. Daarmee
kan het verkeer straks nog beter én veiliger doorrijden.”
Wethouder René van der Weide: “De aanpak van de wegen
heeft grote impact op de woon- werk, en leefomgeving van
onze inwoners en ondernemers. Met elkaar gaan we werken
aan de voorbereidingen voor dit project. We hebben hetzelfde
doel: een betere en veilige doorstroming van het verkeer.”
Wethouder Guido Rink vult aan: ”Voor Emmen, als grootste
industriekern van Noord-Nederland, is de doorstroming van
groot belang. Met de aanpak van de N391 en N862 leveren we
een positieve impuls aan de economie in onze regio.”
Projectenkaart
Om u een beeld te geven op welke locaties straks gewerkt gaat
worden is er een projectenkaart gemaakt.

Omgevingsproces
Het project bevat meerdere (deel)projecten. Om het
omgevingsproces goed vorm te geven wordt er voor elk
(deel)project een focusgroep opgericht met vertegenwoordigers
van de Erkende Overlegpartners, belangenorganisaties en
inwoners. Met deze focusgroepen, bestaande uit maximaal 15
personen per groep, worden de komende twee jaar de plannen
verder uitgewerkt. Zodra op hoofdlijnen een plan gereed is,
wordt dit voorgelegd aan de omgeving. De projecten worden
gefaseerd opgestart. In 2028 moeten alle werkzaamheden zijn
afgerond.
Bestuurders aan het woord
Dinsdag 24 november 2020 om 20.00 uur geven gedeputeerde
Cees Bijl en wethouder René van der Weide via een onlineuitzending uitleg over de toekomstige plannen van de Rondweg
en de weg naar Klazienaveen.
Vragen stellen aan bestuurders
De online uitzending vindt plaats vanuit studio ZO!34 en wordt
gepresenteerd door Andries Ophof. U kunt deze uitzending
volgen via de link: (zo34.nl/liveevent)
Tijdens de uitzending kunt u via whatsapp vragen stellen aan
de bestuurders via een speciaal telefoonnummer. Heeft u
vooraf al een vraag, dan kunt u dit mailen naar:
mmbereikbaar@drenthe.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u mmbereikbaar@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

