Nieuwsbrief MM bereikbaar #3

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief: #3 april 2021
In deze nieuwsbrief informeren wij u over: de tweede online informatiebijeenkomst Pottendijk,
de ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans, het plaatsen van peilbuizen, voortgang
focusgroepen en de wegenruil tussen de provincie Drenthe en de gemeente Emmen.
Projectorganisatie

Online informatiebijeenkomst
Pottendijk
Van schets- naar voorlopig ontwerp

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.

Meepraten over de ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk?
Donderdag 29 april van 19.00 - 20.30 uur organiseert
MM Bereikbaar een tweede online informatiebijeenkomst
over het voorlopige ontwerp voor deze aansluiting.
Tijdens de eerste informatiebijeenkomst is unaniem ingestemd
met het schetsplan. Samen met focusgroep Pottendijk
(erkende overlegpartners, inwoners, ondernemers en
organisaties) is deze uitkomst besproken en is het
schetsontwerp onveranderd vastgesteld in een voorlopig
ontwerp. Het voorlopig ontwerp ziet er dan ook hetzelfde uit
als het schetsontwerp.

Voor vragen kunt u contact
opnemen met de gemeente
Emmen: tel: 14-0591.Mailen kan ook
via: mmbereikbaar@drenthe.nl
Privacy
We vinden privacy en transparantie
erg belangrijk. De gegevens die we
gebruiken voor deze mailing
verstrekken we daarom niet aan
derden en gebruiken we ook niet

Waarom een nieuwe aansluiting?
De weg Emmen-Ter Apel (N391) wordt een stroomweg zonder
verkeerslichten en rotondes zodat het verkeer veiliger en
gemakkelijker kan doorrijden. Op deze stroomweg komt een
aantal ongelijkvloerse aansluitingen, waaronder een
ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk.
Datum: donderdag 29 april 2021
Tijd: 19.00-20.30 uur
Plaats: online via ms Teams

voor andere doeleinden.
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.

Opgeven is niet nodig. De link van deze bijeenkomst staat op
de site: www.mmbereikbaar.nl

Meerdere vragen en antwoorden over MM Bereikbaar en over
dit project zijn te lezen op de site www.mmbereikbaar.nl. Staat
uw vraag over het plan Pottendijk er niet tussen? Dan kunt u dit
vóór 29 april mailen naar: mmbereikbaar@drenthe.nl.
Planning vervolgproces
Samen met de focusgroep Pottendijk verwerken we de
binnengekomen reacties op het plan in het voorlopig
ontwerp. Vervolgens stellen de provincie Drenthe en de
gemeente Emmen het definitieve ontwerp vastgesteld. Daarna
volgt de bestemmingsplanprocedure. Uiteindelijk stelt de raad
van Emmen deze vast. Als alles volgens planning verloopt dan
hopen we dat de werkzaamheden volgend jaar rond de zomer
kunnen beginnen.

Ongelijkvloerse aansluiting
Emmerschans

Net als bij Pottendijk en Roswinkel wordt ook de kruising
Emmerschans vervangen door een ongelijkvloerse
aansluiting. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In
de volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug.
Meer informatie over dit project kunt u lezen op
de projectpagina Emmerschans.

Peilbuizen in de
Rondweg
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt
kunnen lezen is de folieconstructie in
de Rondweg in de omgeving van
Delftlanden/Bargeres/Rietlanden
verouderd en aan vervanging toe.

Onderzoeken
Voordat we de weg en folie aanpakken doen we onderzoek:
wat de hoogte is van de huidige waterstand gedurende
langere periode
inspectie van het waterafvoersysteem
meten van de afvoer van het grondwater

Een deel van het meetwerk is uitgevoerd en de eerste
peilbuizen buiten de folieconstructie zijn geplaatst. Begin mei
worden de peilbuizen binnen de folieconstructie geplaatst,
kernboringen in de weg uitgevoerd en grondmonsters
genomen.
De grondwaterstanden in de peilbuizen worden een lange
periode (alle jaargetijden) gemeten. De uitkomsten van het
onderzoek dienen inzicht in de problematiek te geven en
vormen mede de basis voor de te nemen maatregelen.

Focusgroepen
Regelmatig komen er vragen over focusgroepen. Bij de start
van MM Bereikbaar is afgesproken om dit jaar te beginnen met
de focusgroepen Pottendijk, Dordtsestraat en Bargermeer.
Zoals u weet is focusgroep Pottendijk in januari gestart. Op
basis van ervaringen met deze focusgroep is er wel degelijk
verschil tussen persoonlijk en online vergaderen. De afstand is
groter en het persoonlijk contact ontbreekt. Daarom heeft de
projectgroep MM Bereikbaar in overleg met de Stuurgroep
afgesproken dat de focusgroepen Centrale aansluiting
Bargermeer op de Rondweg (N391) en de weg EmmenKlazienaveen (N862 starten wanneer het weer mogelijk is om
fysiek bij elkaar te komen.

Wat is een focusgroep?
Een focusgroep dient als klankbord voor de projectgroep.
Betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van
de Erkende Overlegpartners worden gevraagd om aan een
focusgroep deel te nemen. Elke groep bestaat uit maximaal 15
mensen en vormt een evenwichtige afspiegeling van
belanghebbenden. Per project wordt er een aparte oproep
gedaan aan belangstellenden om zich hiervoor aan te melden.
Vervolgens wordt gekeken naar het aantal aanmeldingen en de
samenstelling. Omdat een focusgroep uit maximaal 15
deelnemers kan bestaan, is er geen garantie dat iedereen die
dat wil, ook echt kan meedoen in de focusgroep.
Bij elk project worden er regelmatig inloopbijeenkomsten
georganiseerd waar iedereen die dat wil, kan bekijken wat de
stand van zaken is en daarop reageren.

Wegenruil
Twee belangrijke wegen in Emmen
wisselen van eigenaar.
Vanaf 1 juli 2021 gaat de Rondweg Emmen (N391) over naar
de provincie Drenthe. De gemeente Emmen wordt eigenaar
van de provinciale weg Emmen-Klazienaveen (N862). Om een
veilige en vlotte doorstroming te realiseren
worden beide wegen de komende jaren aangepakt.
Door het verschil in lengte, onderhoud en onderhoudskosten
van beide wegen neemt de gemeente Emmen nog een aantal
wegen en kanalen over van de provincie Drenthe. In de
volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Bermonderhoud
Vooruitlopend op de officiele overdracht wordt het onderhoud
aan de bermen van deze wegen en kanalen alvast uitgevoerd
door de nieuwe eigenaren.

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.

