Nieuwsbrief MM bereikbaar #4

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief: #4
In deze nieuwsbrief informeren wij u over o.a. de uitruil van wegen tussen provincie en
gemeente en de voortgang van de nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen Pottendijk en
Emmerschans (Emmerweg).
Projectorganisatie

Uitruil wegen en kanalen provincie
Drenthe en gemeente Emmen
Met het tekenen van de eigendomsakte
door gedeputeerde Cees Bijl en
wethouder René van der Weide gaan, na
een voorbereiding van enkele jaren, per
1 juli verschillende wegen en kanalen in
de gemeente Emmen over in andere
handen.De provincie Drenthe wordt eigenaar van de Rondweg
Emmen (N391), de gemeente Emmen wordt eigenaar
(provinciale) weg Emmen-Klazienaveen (N862).
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.

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
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

Waarom?
De wegenruil is een afspraak uit het Bereikbaarheidsakkoord
N391-N862 dat in het najaar van 2018 is gesloten. Dat richt
zich met name op het verbeteren van de doorstroming op de
Rondweg (N391) en de ombouw van de N862 tussen
Klazienaveen en Emmen naar een volwaardig stadsentree met
een betere doorstroming naar beide kernen én bereikbaarheid
van bedrijven.
De feitelijke overdracht van de wegen en kanalen op 1 juli is de
afsluiting van een ingewikkeld juridisch proces, waarbij niet
alleen de feitelijke eigendomssituatie, maar ook de staat van
onderhoud en bijvoorbeeld aansprakelijkheid goed in kaart zijn
gebracht.

derden en gebruiken we ook niet
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.

Project Ongelijkvloerse
aansluiting Pottendijk
Donderdag 29 april vond de tweede online
informatiebijeenkomst plaats over het ontwerp van
Pottendijk. Een kleine groep belangstellenden kreeg uitleg over
onder andere het ontwerp, planning en bestemmingsplan. Voor
de aanleg van de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting is
een bestemmingplanwijziging nodig. De onderzoeken die
hiervoor worden uitgevoerd zijn o.a.: geluid, flora &
fauna, archeologie, bodem, Water, luchtkwaliteit, Externe
veiligheid, NGE (bommen in de bodem) en stikstof.
Het definitieve ontwerp is door de stuurgroep MM Bereikbaar
en de colleges van de provincie Drenthe en de gemeente
Emmen vastgesteld. In juni is het bestemmingsplan
in procedure gegaan. Als de procedures en de grondaankoop
voorspoedig verlopen, kan zomer 2022 gestart worden met de
aanleg van deze aansluiting.

Project ongelijkvloerse
aansluiting Emmerschans

De rotonde Emmerschans bij de Emmerweg gaat op de schop
en wordt vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. De
officiële start van de bouw staat gepland voor 25 oktober
2021. De bouw van de aansluiting duurt ongeveer anderhalf
jaar. Meer informatie over dit project kunt u lezen op
de projectpagina Emmerschans.

Vooraankondiging
inloopbijeenkomst Emmerschans
Wilt u meer weten over de werkzaamheden rondom de aanleg
van de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans.
Bijvoorbeeld over de planning, omleidingsroutes en/of wat dit
voor u betekent?
Medewerkers van de provincie Drenthe en de aannemer
vertellen wij u dit graag tijdens de inloopbijeenkomst
Emmerschans.

Wanneer:
Woensdag 03 november van 16.00 uur - 20.00 uur

Locatie:
Projectbureau MM Bereikbaar, Oude Meerdijk 22 in
Emmen.

Voortgang focusgroepen
Regelmatig komen er vragen over focusgroepen. Bij de start
van MM Bereikbaar is afgesproken om dit jaar te beginnen met
een aantal focusgroepen. Focusgroep Pottendijk is in januari
gestart. De focusgroepen Centrale aansluiting Bargermeer op
de Rondweg (N391) en de weg Emmen-Klazienaveen (N862)
starten dit najaar. Vertegenwoordigers van Erkende
Overlegpartners, ondernemers en betrokken inwoners
ontvangen hiervoor tzt een uitnodiging.

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.

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.

