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Een goede morgen iedereen,

Het is toch te gek voor woorden, dat een aannemer zo onveilig werkt, dat een stuk Mondenweg
TWEE MAANDEN afgesloten moet worden.

En daarnaast zo traag is – durft aan te geven, dat hij op twee stukken tegelijk werkt > Te gek voor
woorden eigenlijk.

En dan mogen de BOEREN er weer geen last van hebben >> Met joekels van tractoren met 60 km/hr
tussen de fietsers is wel veilig ???

Dat iedereen vele kilometers gedwongen moet omrijden door WOONSTRATEN is wel veilig !!!.

Daarnaast wordt in de OZO groene provincie weer eens wat extra CO2 de lucht ingeblazen > Daar
gaat je doelstelling Tjisse.

De burger en het normale bedrijfsleven zijn weer de klos van de ambtelijke expertise, die hoog vanuit
hun ivoren toren niet weet wat er op de grond gebeurt.

>>> NIET HUN PROBLEEM <<

Wie gaat zorgen, dat de snelheid op al die Monden wegen ook 50 is en blijft.

Heeft de Provincie wel geld om hier wel te handhaven, terwijl dat blijkbaar op het Monden traject niet
kan.??

Dus vraag ontheffing aan, wanneer je dagelijks deze weg moet gebruiken > Waarom moet jij wel
betalen en de boer niet ??

En protesteer tegen dit ondoordacht en roekeloos plan

Met vriendelijke groet

Louis

C.C. :: Ook aan de Gedeputeerde Staten en de Statenleden
 DvhN
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Mondenweg tussen Valthermond en 2e 


Exloërmond tijdelijk Walhalla voor fietsers  


 46 minuten geleden  


 42 minuten geleden  


 Jaap van Brummelen  


 Drenthe  


Deze wielrenner hoeft vanaf 3 september niet meer op het fietspad maar krijgt alle ruimte op de 


hoofdrijbaan van de Mondenweg.  


Direct dit artikel delen:  


  


    Ruim baan voor fietsers op de Drentse Mondenweg. Tussen Valthermond en 2e Exloërmond 


hebben ze van 3 september tot eind oktober het rijk alleen. 


Auto’s? Daarvan hebben fietsers die periode niets te vrezen. Die worden omgeleid door de dorpen 


2e Exloërmond en Valthermond. Al het asfalt van de Mondenweg is over ruim kilometer domein 


van de fietsers. Hooguit een enkele boer die ontheffing heeft aangevraagd, kunnen ze tegenkomen. 


Waar hebben fietsers dat aan te danken? 


Waar de fietsers hun tijdelijke Walhalla aan te danken hebben? Het asfalt van het fietspad naast de 


N379 wordt vervangen door beton met nieuwe belijning. 


Ook verder noordwaarts is dat het geval: waar de Mondenweg het dorp Nieuw-Buinen doorkruist. 


Op dat gedeelte worden fietsers deels omgeleid, deels maken ze gebruik van één rijstrook van de 


hoofdrijbaan. Autoverkeer wordt hier met behulp van verkeerslichten langs de werkzaamheden 


geleid. 



http://www.dvhn.nl/drenthe/
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Waarom de hoofdrijbaan? 


Vraag rijst: Waarom gebeurt dat niet op het traject tussen Valthermond en 2e Exloërmond? ,,Dat 


heeft te maken met de afstand. Tussen Valthermond en 2e Exloërmond gaat het om ruim drie 


kilometer, bij Nieuw-Buinen om een kleine 400 meter. Omdat het lastig is over zo’n lang stuk de 


veiligheid van fietsers te waarborgen, hebben we besloten de weg af te sluiten voor autoverkeer”, 


legt woordvoerder Karin Betten van de provincie Drenthe uit.  


Eind oktober moet de klus geklaard zijn. Andere trajecten van het fietspad hoeven niet te worden 


aangepakt. ,,Wij inspecteren jaarlijks en zoals het nu lijkt zijn de komende jaren geen 


werkzaamheden nodig.” 
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