Nieuwsbrief MM bereikbaar #8

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief: #8
MM Bereikbaar is volop in beweging. Zo zijn er weer nieuwe focusgroepen gestart, hebben
belangstellenden tijdens de Dag van de Bouw een kijkje kunnen nemen bij de werkzaamheden
van Emmerschans en gaven veel mensen gehoor aan de oproep voor een naam voor dit
nieuwe viaduct. Over dit alles en meer leest u in deze nieuwsbrief.
Projectorganisatie

Project Emmerhout

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

Focusgroep Emmerhout
De Rondweg Emmen wordt omgebouwd tot een
stroomweg zonder rotondes en gelijkvloerse kruisingen.
Ook de huidige kruising Houtweg wordt ongelijkvloers.
De eerste bijeenkomst van focusgroep Emmerhout met onder
andere vertegenwoordigers van de Erkende Overlegpartners
Emmerschans en Emmerhout, organisaties en bedrijven vond
plaats op 28 juni jl. Naast algemene informatie werd besproken
wat belangrijk is voor dit project.

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.

Vanuit de focusgroep is onder andere aandacht gevraagd
voor voldoende oversteekmogelijkheden voor fietsersen en
wandelaars die vanuit de wijken het buitengebied in trekken én
voor geluidsoverlast. Daarnaast is een oproep gedaan voor
een goede afwikkeling van het verkeer van en naar
woonzorgcentrum De Horst.
In de volgende bijeenkomst(en) wordt het plan samen met de
focusgroep verder uitgewerkt.
Woonzorgcentrum De Horst
Het verkeer van en naar Woonzorgcentrum De Horst maakt nu
gebruik van de toe- en afrit op de Rondweg. Deze aansluiting
komt in de nieuwe situatie te vervallen. Een oplossing voor een
nieuwe toegangsweg naar het woonzorgcentrum wordt in een
aparte werkgroep verder uitgewerkt.
Ook is het in de toekomstige situatie niet meer mogelijk om via
de Oude Markeweg de Rondweg over te steken. De oversteek
bij de Schansstraat komt ook te vervallen. Deze oversteken
worden opgeheven in verband met de verbetering van de
verkeersveiligheid op de Rondweg. Alternatieve locaties voor
de oversteek van de Rondweg voor fietsers en wandelaars
worden onderzocht.

Inloopbijeenkomsten
Een veilige en betere doorstroming van het verkeer én
betere bereikbaarheid van de industrie- en
bedrijventerreinen op de weg Emmen-Klazienaveen N862).
Samen met focusgroep N862 (Erkende overlegpartners,
inwoners, ondernemers en organisaties) is gewerkt aan
verschillende varianten voor aanpassing aan deze weg.
In de week van 24 oktober 2022 organiseren we meerdere
inloopbijeenkomsten op verschillende locaties in de
omliggende dorpen van de N862. Tijdens de inloopbijeenkomst
vertellen wij u graag meer over deze varianten.
De exacte data en locaties leest u in de volgende nieuwsbrief.

Project Emmerschans

De aanleg van de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting
Emmerschans is in volle gang.
Er is veel bedrijvigheid rondom de aanleg van de nieuwe
ongelijkvloerse aansluting. Een overzicht van deze
werkzaamheden is goed te zien vanuit de lucht. Inwoner Berry
Huizing-Majoor maakt regelmatig foto's met zijn drone. Deze
worden geplaatst op de projectensite van MM Bereikbaar. De
moeite waard om af en toe een kijkje te nemen!

Tijdelijke afsluiting Emmerweg en
Schansstraat
Van maandag 22 augustus 09.00 uur tot woensdag 7
september 2022 15.00 uur is de weg van de wijk
Emmerschans naar de Emmerweg v.v., tussen de Boslaan
en de aansluiting met de N391, afgesloten voor
autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Houtweg.
Om sluipverkeer tegen te gaan wordt ook de aansluiting van de
Schansstraat naar de Rondweg (kant van Emmerhout)
afgesloten voor autoverkeer. Bestemmingsverkeer kan de
Schansstraat alleen inrijden vanaf de Schanswal. De
Schansstraat (kant Barger-Oosterveld) wordt niet gestremd.
Fietsers
Voor fietsers blijft het fietspad langs de Emmerweg bereikbaar.
Wel is in de hierboven genoemde stremmingsperiode de
oversteek van de Emmerweg naar het nieuwe fietspad richting
de Schansstraat afgesloten. Het fietsverkeer wordt omgeleid
via de Schanswal naar de Schansstraat..
Waarom?
De liggers voor het viaduct Emmerschans zijn geplaatst. Nu is
het moment om de huidige wegen aan te sluiten op de nieuwe
op- en afritten en rotondes. Hiervoor wordt het huidige wegdek
verwijderd, de weg verbreed en nieuw asfalt aangebracht. Ook
worden nieuwe verkeersgeleiders geplaatst.

Weekendafsluiting
Om de werkzaamheden te kunnen afronden en het laatste
nieuwe asfalt en markering te kunnen aanbrengen is in het
weekend van vrijdag 16 september 19.00 uur t/m maandag
19 september 06.00 uur de N391 – Emmerweg – Rondweg ter
hoogte van de aansluiting Emmerschans gestremd voor alle
verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsborden.
Voor fietsers blijft het fietspad langs de Emmerweg tussen
Emmer-Compascuum en Emmerschans bereikbaar.

Namenwedstrijd

“Bedenk een naam voor de het nieuw aan te leggen viaduct bij
Emmerschans”. Op deze oproep zijn meer dan 550 reacties
binnengekomen, waarvoor dank!
Waarom deze oproep?
De kruising bij Emmerschans wordt vervangen door een
ongelijkvloerse aansluiting. Door deze aanpassing kan het
verkeer straks vlotter en veiliger rijden naar de plaats van
bestemming.
Het nieuwe viaduct heeft nog geen naam. Daarom werd een
oproep gedaan aan inwoners en gebruikers om een naam te
verzinnen. Een selectie van namen is voorgelegd aan de
commissie Naamgeving van de gemeente Emmen.
Tijdens de opening in oktober 2022 wordt de nieuwe naam
onthuld.

Dag van de Bouw

Zaterdag 18 juni 2022 openden verschillende
(bouw)ondernemers de poorten voor de Dag van de Bouw.
Aannemer KWS en MM Bereikbaar nodigden omwonenden en
belangstellenden uit om een kijkje te nemen bij het project
Emmerschans. Ruim 70 vaders, moeders en kinderen hebben
zich prima vermaakt.

Prijsstijgingen

Niemand ontkomt eraan. De kosten van alle producten
rijzen de pan uit! Wat betekent dit voor MM Bereikbaar?
Door beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, materalen en
personeel stegen de prijzen in de afgelopen jaren al
aanzienlijk. Door de oorlog in Oekraïne lopen de kosten nog
verder op. Hoe het prijsniveau zich naar de toekomst zal
ontwikkelen is onzeker.
Wat betekent dit voor de projecten van MM Bereikbaar? De
huidige budgetten zijn in 2018 vastgesteld. In deze budgetten
is rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging van de
kosten. Op dt moment worden de kosten van de projecten
opnieuw uitgerekend. Dit jaar wordt duidelijk wat de
consequenties van de gestegen prijzen voor de uitvoering van
de projecten zal zijn.
Besloten is dat alle projecten binnen MM Bereikbaar samen
met de omgeving worden uitgewerkt. Of en wanneer de
projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd is (nog) niet
bekend. Uiteindelijk beslissen de provincie Drenthe en de
gemeente Emmen hierover.

De vakantieperiode komt er weer aan! Veel mensen gaan er
even tussenuit. Dit betekent dat van 21 juli tot en met 31
augustus het projectbureau is gesloten. Uiteraard zijn we per
mail bereikbaar: mmbereikbaar@drenthe.nl.
Heeft u een vraag of wilt u de plannen inzien? Vanaf 1
september kunt u weer elke donderdag van 15.00-16.00 uur
zonder afspraak langskomen op het projectbureau, Oude
Meerdijk 22 in Emmen.
Wilt u op een ander moment een afspraak met een
medewerker? Neem dan contact op met Carina Vrij:
telefoonnummer: 0591-685773 / 06 21 51 60 28 of via de
mail: c.vrij@emmen.nl.
Wees welkom!

Regelmatig komen er vragen over de werkgroepen die we
gaan instellen, de zogenaamde focusgroepen.
Bij de start van MM Bereikbaar is afgesproken dat elk project
een focusgroep krijgt. Inmiddels zijn alle focusgroepen gestart.
Wilt u weten wat er is besproken in de focusgroepen? Elk
vastgesteld verslag staat op de site van MM Bereikbaar.

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. 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. Oók als u niet in de
focusgroep zit, kunt u op deze manier uw stem laten horen en
meedenken. Op die manier werken we met elkaar toe naar de
beste oplossingen voor de verschillende kruispunten en
aansluitingen.

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.

