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Hallo,
Er is een enquête gehouden onder de bewoners van de Norgervaart.
Daarbij komt de uitdrukkelijke wens van de bewoners naar voren om de
gehele weg N373 tussen de Norgerbrug en de N919 als 60km weg te maken.
Ik zend u de aan de bewoners voorgelegde brief en ondertekende stukken
met het verzoek de ondertekende stukken in uw bezit te houden en
uitsluitend ivm. de AVG ter inzage aan betrokkenen voor te leggen.
Graag hoor ik de reactie van de Staten hierop, welke ik aan de bewoners
zal voorleggen.
bijlage.

Met vriendelijke groet,

Hans Geers

J.C.(Hans) Geers

Datum: 6 maart 2019
Betreft: Snelheid 60km op de Norgervaart N373.

Geacht B en W en raadsleden,

Wij hebben een enquête gehouden onder de bewoners van de Norgervaart in uw gemeente. Daarbij
hebben we bijna alle bewoners het vraagstuk van de snelheid op de Norgervaart voorgelegd. 2
bewoners hebben we niet kunnen bereiken.
De overige zijn van mening dat de Norgervaart, ook na toekomstige aanpassing, een 60km weg
dient te worden tussen de Norgerbrug en de aansluiting met de N919.
De N373 kent op meerdere langere stukken 60km, dus waarom niet!
De overweldigende gelijkgestemde mening blijkt uit de ondertekening van de enquête.
Wij willen hiermede een bijdrage leveren aan het door u ingenomen standpunt.
Voor wat betreft de raad van Noordenveld gaan wij verder dan u hebt onderschreven, omdat wij
menen dat deze weg totaal 60km dient te worden.

Dit mede in verband met de veiligheid der bewoners en hun vaak agrarische bedrijven met op en
uitritten.

Met vriendelijke groet,
Hans Geers

Aan: B & W en de gemeenteraad van Midden-Drenthe en Noordenveld.
Bovensmilde 4 maart 2019
Betreft: Snelheid N373 tussen Norgerbrug en N919
In de krant van 15 februari j.l. konden we het volgende artikel lezen met als kop:

Meerderheid raad in Midden-Drenthe wil 60 km langs Norgervaart
Daar zijn we blij mee en voelen ons gesteund, want vele bewoners zijn fel tegen de snelheid van
80km per uur op dit weggedeelte.
Helaas denkt de gemeente Assen daar anders over. Zij willen net als de provincie 80km handhaven
met als argument gebiedsontsluiting. Naar onze mening doet 60km niets af aan de goede en vlotte
ontsluiting van het gebied, maar voegt het wel heel veel toe aan de veiligheid van weggebruikers
(in- en uitritten) en de leefbaarheid (geluidsoverlast) van de aanwonenden.
Wij constateren dat meer dan 95% van de bewoners in de gemeente Noordenveld en MiddenDrenthe wonen. Wij voelen ons dan ook zeer gesteund door de zienswijze van onze 2
gemeenten, die pleiten voor een maximum snelheid van 60km per uur.
De vertegenwoordiging van de belangenvereniging Huis ter Heide heeft in het voortraject
meerdere malen aangedrongen op snelheidsreductie en heeft daarvoor diverse voorbeelden
aangehaald waar dat wel is toegepast op soortgelijke wegen. De provincie blijft halsstarrig op haar
standpunt staan tot grote frustratie van de bewoners.
Daarom verzoeken wij de gemeenteraad van Midden-Drenthe en van Noordenveld om de provincie
te bewegen te luisteren naar de bewoners van Midden-Drenthe en Noordenveld, die de N373 voor
hun deur hebben.
Bijgaand treft u een petitie aan van vele bewoners die langs de N373 wonen.

Met vriendelijke groet,
Namens de vele bewoners, Hans Geers en Bert de Jonge.

Voor akkoord: Zie lijst bewoners Norgervaart

