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Behandeld door de heer M. Pasjes (0592) 36 53 65
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
vragen van de CDA-fractie over de herinrichting van de N376 ter plaatse van Sleen

Geachte heer Kremers,

ln uw brief van 20 juli 2018 stelde u een aantal vragen over de herinrichting van de
N376 nabij Sleen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Hoe kijkt u aan, gehoord hebbende de mening van de inwoners, nu aan tegen de
voorgenomen verhoging van de snelheid aldaar?

Antwoord 1

Wij hebben meerdere reacties op de plannen gekregen en hebben de afge-
lopen periode met verschillende mensen hierover gesproken, waaronder de
verschillende verenigingen van dorpsbelangen.

Vraas2
Bent u voornemens rekening te houden met de gevoelens van de inwoners, en zo ja,

op welke wijze kunnen wij dat dan terug zien?

Antwoord 2
Wij hebben goed geluisterd en zullen onze plannen op onderdelen wijzigen.
Wel houden wij vast aan de snelheidsverhoging van 60 km per uur naar
80 km per uur. Volledigheidshalve merken wij hier op dat wij dat doen in lijn
met het door uw Sfafen vasfgesfe/de beleid en het pas vasfgestelde verkeers-
beleid van de gemeente Coevorden. Concreet betekent dit wel invoering van
de 80 km/uur, maar op de door de bewoners aangevoerde gevaarlijke punten,
twee van de meest gebruikte oversteken, treffen we maatregelen. Dat wordt in



2

de vorm van een rotonde bij de Boelkenweg en een linksaf vak bij de Banner-
schultestraat. De rotonde zorgt voor verlaging van de snelheid waardoor uit-
wisseling van het verkeer veilig kan verlopen en het linksaf vak maakt dat er
veilig voorgesorteerd kan worden en de fietsers in delen kunnen oversteken.
Het gewijzigde plan is besproken met de plaatselijke belangen. Bij de verdere
uitwerking zullen we de direct omwonenden betrekken.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretari
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(voorzitter
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De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

 
 
Assen, 20 juli 2018 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO N 376 

 
Geachte Mevrouw Klijnsma, 
Op maandag 9 juli 2018 ben ik aanwezig geweest bij een inloopavond in het MFC De Brink in Sleen 
rondom de voorgenomen veranderingen aan de N 376. Ik heb daar met diverse inwoners gesproken 
als ook met ambtenaren van de provincie Drenthe. Mij zijn daarbij twee zaken opgevallen: 

- Ten eerste; alle inwoners die ik daar heb gesproken waren faliekant tegen een verhoging van 
de snelheid van 60 km naar 80 km per uur; 

- Ten tweede; het lukte de ambtenaren van de Provincie niet om de inwoners met 
argumenten te overtuigen van nut en noodzaak van deze voorziene maatregel. 

Het CDA realiseert zich dat Provinciale Staten geen rol meer hebben bij de feitelijke uitvoering van 
deze plannen. Het CDA vindt wel dat bij voorgenomen wijzigingen van de weg draagvlak bij de 
inwoners van het gebied belangrijk is en de overheid in staat moet zijn deze wijzigingen met 
argumenten aan te geven. Nu keren veel mensen zich tegen deze plannen omdat volgens hen 
onvoldoende duidelijk is waarom deze veranderingen dienen plaats te vinden. De toentertijd door de 
bewoners van het gebied opgerichte klankbordgroep heeft zich, met argumenten, vanaf het begin 
tegen deze verhoging verzet. Het verzet kwam dus kennelijk niet uit de lucht vallen. 

Dit brengt het CDA tot de volgende vragen: 

1. Hoe kijkt u, gehoord hebbende de mening van de inwoners, nu aan tegen de voorgenomen 
verhoging van de snelheid aldaar? 

2. Bent u voornemens rekening te houden met de gevoelens van de inwoners, en zo ja, op 
welke wijze kunnen wij dat dan terug zien? 

Namens de CDA fractie, 

Martin Kremers 

 
   


