Beste dorpsgenoten,
Zoals beloofd… informatie over de stand van zaken rondom de N361…
Sinds onze vorige brief, zijn er allerlei ontwikkelingen geweest en wij blijven onze schouders
eronder zetten. Met de provincie zullen we het niet helemaal eens worden, maar niet
geschoten, is altijd mis.
Zoals eerder aangekondigd is de Vereniging Dorpsbelangen namens het dorp in beroep
gegaan bij de bestuursrechter om de besluitvorming rondom de sluiting van Molenweg
Noord aan te vechten. Het beroep is gericht tegen de provincie en aangezien de gemeente
Het Hogeland de provincie in haar beleid volgt, is een extra procedure tegen de
gemeentelijke besluitvorming achterwege gelaten.
Het behoort nog steeds tot de mogelijkheden dat wij bij de bestuursrechter gelijk krijgen en
om de procedure nog wat kracht bij te zetten, zijn er verschillende acties ondernomen.
1. We hebben een kort interview gehad op radio Noord en er heeft een uitgebreid
artikel in de Ommelander Courant gestaan.
2. Op 1 april is er een verkeersdeskundige van de politie Ommelanden Noord is geweest
en samen met hem hebben we de situatie rondom Molenweg Zuid en Noord
bekeken. De verlkeersdeskundige was duidelijk en bevestigde onze mening. Spijtig is
wel, dat hij enkel adviseur is en verder geen bevoegdheden heeft.
3. Johannes Nijmeijer en Wies Boschma zijn op gesprek geweest bij gedeputeerde Fleur
Graper. Daar de besluitvorming rond de Afsluiting van de Molenweg Noord bij de
bestuursrechter ligt, is er op deze materie niet ingegaan. Wel is er uitgebreid
gesproken over de herinrichting van de Molenweg Zuid. Tegelijkertijd hebben wij de
verplaatsing van de bushaltes ook nog ingebracht.
Rondom de herinrichting van de Molenweg Zuid was er wat gespreksruimte, wat erin
geresulteerd heeft dat medewerkers van de provincie zichzelf bij ons overleg met de
VVN hebben uitgenodigd.
4. Op 2 mei hebben wij met twee vrijwillige werknemers van VVN en twee
medewerkers (projectleider en communicatiemanager) van de provincie Groningen
de totale herinrichting van de N361 bekeken en besproken. Onderwerpen van
gesprek waren de oversteek; shared space; veiligheid; zichtlijnen; verplaatsing
bushaltes; leilindes; hoogte van de weg; stoplichten en de persoonlijke frustraties.
Tijdens de wandeling rondom ’t Witte hoes waren we getuige van een aantal zeer
gevaarlijke situaties. Voor ons dagelijkse kost, maar voor de medewerkers van de
provincie en de VVN niet.
De medewerkers van de VVN schrijven een onafhankelijk verslag over de herinrichting van
de N361. We gaan ervan uit dat het verslag in ons voordeel zal zijn en dat we dat kunnen
gebruiken om ons gelijk aan te tonen.
Er is inmiddels door een groot aantal Adorpers goed gedoneerd om de rechtszaken /
hoorzittingen te kunnen voeren en daar zijn we erg blij mee.
Zoals het nu lijkt zal de hoorzitting waarschijnlijk begin juli plaatsvinden, maar deze
hoorzitting gaat enkel over de besluitvorming van de Molenweg Noord en zoals jullie lezen,
zijn we toch ook nog actief bezig met Zuid en de bushaltes.
Voor de openheid en de eventuele vragen rondom dit hele gebeuren, hebben we op
dinsdag 21 mei om 20.00 uur een bijeenkomst gepland in ’t Witte hoes. We gaan ervan
uit als er vragen of opmerkingen zijn dat je komt.
Vriendelijke groet,
Wies Boschma

