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Aan de leden van de Provinciale Staten Drenthe
p/a Statengriffie Drents parlement
Westerbrink 1 
9405 BJ Assen
Statengriffie@drentsparlement.nl

Betreft: Verdubbeling N34. Petitie Verschuiving Fly-over? JAZEKER!

Geachte leden van de staten,

Langs deze weg willen wij in navolging van het op de hoogte brengen van de
gemeenteraad Aa en Hunze u graag namens veel bewoners in Gieten deelgenoot maken
van het streven van ons Comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER!
I.h.k.v. de aangekondigde (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 en de aanpak van het
verkeersplein in Gieten middels de aanleg van één van de drie varianten hebben de
bewoners hun voorkeur uitgesproken. Nadrukkelijk is de keuze uitgesproken voor de
verschoven variant van de Fly-over naar de westkant van de huidige rotonde.

O.a. middels het tekenen van een petitie hebben dorpsbewoners zich hiervoor
uitgesproken.
De petitie kon dankzij het omzetten van zijn agenda d.d. 6 februari 2020 tijdens de
informatie bijeenkomst in Gieten overhandigd worden aan de verantwoordelijke
gedeputeerde, Dhr. Bijl waarvoor wij hem erkentelijk zijn.

Omdat er onduidelijkheid is gerezen op welk moment “de staten” besluiten gaan nemen
m.b.t. (de mate van) verdubbeling leek het ons dienstig u in dit stadium kennis te laten
nemen van de petitie en het persbericht wat is uitgegaan.

Met hartelijke groet,

H.Bartol
namens Comité Verschuiving Fly-over?JAZEKER!
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Aan alle bewoners van Gieten-West en Gieten-Noord. 


                                                                                                                                                                          
Gieten-West en Gieten-Noord gaan al vele jaren gebukt onder een absurde geluidsdruk van 
de N34, de verdubbelde N33 en het verkeersplein. Over de jaren heen is dat probleem sinds 
deze verkeersvoorzieningen er liggen alleen maar toegenomen. Specifiek is het probleem 
toegenomen met het realiseren van nieuwe op- en af ritten van Gieten op de N34 en de 
wijzigingen aan de rotonde/het verkeersplein. Te meer daar er geen adequate voorzieningen 
werden getroffen om de geluidsdruk effectief te bestrijden. Er was alleen oog voor de 
verkeersafwikkeling, landschappelijke inpassing en natuurwaarden. Dat er ook nog mensen 
wonen, die ernstig te lijden hebben van de geluidsdruk van het verkeer, was ogenschijnlijk 
bijzaak. Alles werd afgewenteld op modellen, die lieten zien dat de geluidsdruk nog net 
onder dubieus verhoogde grenswaarden zouden blijven.  
 
Bij inspraak bijéén-komsten werd dit probleem weggewuifd onder het toekijkend oog van de 
politiek. We lieten ons achteraf als een mak lam naar de slachtbank leiden. Als bewoners 
weten we inmiddels: HET IS EEN SLACHTBANK GEWORDEN, RAMPZALIG! De gehanteerde 
modellen blijken absoluut niet toegesneden te zijn voor deze situaties omdat ze o.a. geen 
rekening houden met de heersend windrichtingen, aannames introduceren, die niet zijn 
bewezen om de toegestane grenswaardes te kunnen ophogen. 
 
Daarnaast was er specifiek voor de N33 nog het probleem, dat de aannemer van het 
realisatie-en onderhoudscontract, onrealistisch veel geld vroeg voor aanvullende 
maatregelen tegen het geluid. 
 
Nu zijn we in een nieuwe fase aangeland. De N34 en het verkeersplein gaan op de schop! Het 
verkeersplein krijgt een Fly-over en de N34 wordt verdubbeld. Nieuwe plannen, nieuwe 
kansen om de geluidsdruk in te dammen. Laten we het nu gelijk goed doen! Er zijn al enige 
voorzetten gemaakt voor het oplossen van de files in de ochtend- en avondspits. 
 
Met deze petitie willen wij, het Comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! aandacht vragen 
om te kiezen voor de variant met optimaal vermindering van de geluidsdruk. Het kan de 
bewoners van Gieten-West en -Noord niet worden aangedaan, dat deze bedroevende 
situatie blijft voortbestaan. Natuurlijk kosten optimale oplossingen extra geld. Doch dat 
weegt ruimschoots op tegen de negatieve effecten van de geluidshinder op de gezondheid 
en het woongenot van de bewoners van met name de aangrenzende wijk.  
 
Mogen zij na die jaren terreur van het verkeer ook eens bij mooi weer in de tuin zitten 
zonder oordopjes of het gesprek moeten onderbreken omdat er weer een zware vrachtauto 
vanuit de laagte, de nutteloze heuvel bij het Albrecht tunneltje moet overwinnen? Zelfs de 
doden op de begraafplaats liggen daar niet rustig. Menig keer moet de grafrede of het gebed 
worden onderbroken omdat het anders onverstaanbaar is! Bovendien, dat geld is er! In het 
budget kan worden geschoven door het aantal voorgestane te verdubbelen gedeeltes op de 
N34 te verminderen en meer geld te besteden aan de keuze van het tracé en geluidswerende 
maatregelen.  
 
 







Wij vragen: 
 
►  Kies voor een verschoven Fly-over ruim om het Gietsen veentje, dat kan dan    
      worden behouden of zelfs beter worden ingebed met een fietspad. 
 
►  Op de plaats waar de Fly-over over de N33 gaat, de N33 verdiepen opdat de fly- 
      over niet hoog boven het  maaiveld komt te liggen en het geluid van het  
      verkeer niet over Gieten uitwaaiert. 
 
►  Geen brede ontgravingsprofielen, doch smal en steile taluds, gemaakt met een  
       geluidswerende constructie, zoals de aansluiting van Bunde-Oost op de  
       Autobahn Emden - Ruhrgebied.  
 
►  De landschappelijke wal langs de N34 door te trekken en te verhogen tot aan  
      de viaduct afslag Gieten.   
 
►  Te onderzoeken of de Fly-over als een half klaverblad kan worden ingericht  
       waarbij vanuit het zuiden komend verkeer richting  Assen kan worden bediend.  
       Idem voor het van Veendam komend verkeer naar Emmen. Dat is een  
       effectieve manier om de geluidsproblematiek aanzienlijk te verminderen  
       mogelijk zelfs op te lossen.  
       Door de N34 te verschuiven kan er ook ruimte worden gevonden voor een  
       mooie groene bufferzone aan de Westzijde van Gieten. Drie vliegen in één  
       klap, het kan niet beter!   
 
►  Voor de geluidsproblematiek aan de noordzijde te denken aan afscherming,  
      zoals bij de A28 (het bos van) Amelisweerd bij Utrecht. Duurder maar effectief! 
 
 
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we nu “schouder aan schouder staan”, de politiek 
moet ons steunen en de betrokken instanties moeten we voorzien van goede ideeën.                  
HET IS VIJF VOOR TWAALF, DE LAATSTE KANS er wat van te maken. 
  
Indien u onze petitie steunt, verzoeken wij u deze te willen tekenen. Het zou mooi zijn             
indien we de petitie kunnen aanbieden voordat de Prov. Staten hun fiat aan de plannen  
heeft gegeven.  Achteraf bijsturen is erg moeilijk zo is ons door ervaring gebleken.  
 
Graag retourneren aan: Comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! p/a. Frejan Bruins, 
Asserstraat 50 Gieten.                   Tel. 0592-263829.                   E-mail: frejan.bruins@home.nl 
 


 


Naam: …………………………………........ .  Handtekening: ................................................... . 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 








                                     Gieten, 05-02-2020 
 
 
Aan de gemeenteraads- en commissieleden van de gemeente Aa en Hunze 
p/a Griffier gemeente Aa en Hunze 
P. van Corbach 
Spiekersteeg 1 
9461 BH Gieten 
griffie@aaenhunze.nl 
 
 
Betreft: Petitie Verschuiving Fly-over? JAZEKER! 
 
   
Geachte leden en commissieleden van de raad, 
 
 
Langs deze weg wil ik u alvast deelgenoot maken van het streven van ons Comité 
Verschuiving Fly-over? JAZEKER! De aangekondigde (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 
en de aanpak van het verkeersplein in Gieten middels de aanleg van één van de drie 
varianten ons op basis van argumenten in te zetten voor de variant waarbij het gaat om een 
verschoven Fly-over aan de westkant van de huidige rotonde. 
 
Middels een petitie hebben we daarvoor aandacht gevraagd bij onze dorpsbewoners en we 
ontvangen daar overwegend positieve reacties op. 
 
Van de mogelijkheid om voorafgaand aan uw vergadering te kunnen inspreken maken we in 
bij monde van ons commissielid, Dhr. Frejan Bruins graag gebruik om de voordelen van de 
verschoven Fly-over nader toe te lichten. 
 
Vanuit de beschikbare tijd leek het ons dienstig u voorafgaand kennis te laten nemen van de 
petitie en een persbericht wat is uitgegaan. 
 
    
 
met vriendelijke groet, 
 
H.Bartol 
namens het comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! 
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Keuze variant Fly-over bij rotonde Gieten nog geen gelopen race. 


Donderdag was in Borger de eerste inloopmiddag/avond waar de bewoners kennis konden nemen van 


de oplossingen van de verkeersproblemen op de N34 waaronder die bij het verkeersplein Gieten. 


Voor het ombouwen van het verkeersplein Gieten zijn er drie varianten. Waarvan één de aanleg van 


een volledig klaverblad. Verkeerstechnisch het beste, doch ook het meest ingrijpende door het grote 


ruimtebeslag. Zo moet o.a. voor het Openbaar Vervoersknooppunt een andere plaats worden 


gevonden. Ook komt het Gietsen Veentje met hoge natuurwaarden zwaar in de verdrukking. In de 


wandelgangen werd deze oplossing dan ook weinig kansrijk geacht. 


Een Fly-over over het verkeersplein is ook een variant. Op het eerste oog lijkt deze eenvoudig aan te 


leggen maar zo'n Fly-over moet al gauw ca. 6 meter boven het bestaande grondniveau worden 


gebouwd. Ook de trajecten  voor en na de Fly-over moeten daarvoor omhoog gebracht worden. 


Gevolg een enorme bak met geluid gaat over Gieten worden uitgestort. Vanuit de beschikbare ruimte 


is het uiterst complex om het geluid uit “de bak” voldoende af te kunnen schermen. Voor de 


Gietenaren is dit een niet te verteren variant. De bewoners aan met name de West en Noord kant van 


Gieten zuchten al vele jaren onder de hoge geluidsdruk van de N34 en de verdubbelde N33. Diverse 


poging werden daarom tevergeefs bij de gemeente Aa en Hunze ingediend om tot een substantiële 


vermindering te komen van de geluidsdruk. Het aanleggen van een Fly-over over het verkeersplein zou 


overigens ook in tegenspraak zijn met het “NO-REGRET” principe waar een variant aan moet voldoen.  


Het opschuiven van de Fly-over in westelijke richting blijft eigenlijk alleen over als de variant om de 


geluidsdruk op niet alleen de aanliggende huizen maar ook over het hele dorp Gieten substantieel te 


verminderen. Goed beschouwd is het opschuiven van de N34 bij Gieten t.b.v. de aanleg van de Fly-over 


de laatste kans om de bewoners weer wat meer woongenot te verschaffen als ze bij een zomerse dag 


ramen en deuren naar hun tuintje open willen zetten.  


Een gunstige bijkomstigheid van het verschuiven van het tracé is dat de  N34 gaat lopen over een stuk 


hooggelegen draagkrachtige zandgrond en daar verdiept kan worden aangelegd. Bijkomend voordeel: 


er komt veel geel zand vrij die gebruikt kan worden voor de te bouwen aan- en afvoerwegen van twee 


extra viaducten om ook deze naast de Fly-over beter landschappelijke te kunnen inpassen. Het is zelfs 


denkbaar dat er nog zand overblijft om iets te doen aan de geluidsdruk, die de verdubbelde N33 aan 


de noordzijde van Gieten de bewoners hier het woonplezier is gaan vergallen. Met deze variant kan 


ook het Gieter Veentje met hoge natuurwaarden worden ingepast in een aantrekkelijke groene 


aankleding en wordt daarmee een prachtig uitloopje voor de zondagochtend. Een win win situatie! 


Deze zienswijze is door een bewonerscomité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! in een petitie verwoord 


om bij de provinciale- en gemeente politiek aandacht te vragen voor de noodsituaties, die ontstaat als 


de verdubbeling en de aanleg van de Fly-over niet wordt verplaatst.  


De wijze waarop de overheid lange tijd met de gaswinning is om gegaan en de wijze waarop de 


windmolens de bevolking door de strot zijn geduwd hebben voor angst bij de bewoners gezorgd, zo 


merken ze op. Nog is er geen keuze gemaakt voor één van de drie varianten maar het zou niet de eerst 


keer zijn dat de overheid voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten waarbij met name de 


bewoners aan de West en Noord zijde van Gieten het kind van de rekening zijn. Koste wat het kost wil 


het comité dat voorkomen. Ze roepen alle bewoners op om donderdag naar de inloopmiddag/avond 


bij Jimm’s restaurant en zalen te komen en hun voorkeur duidelijk te maken. “Wij hebben de  politiek 


nodig voor het aangeven van de gewenste richting. De politiek heeft ons weer nodig bij de volgende 


verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraden” aldus het bewonerscomité. 
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Aan de gemeenteraads- en commissieleden van de gemeente Aa en Hunze 
p/a Griffier gemeente Aa en Hunze 
P. van Corbach 
Spiekersteeg 1 
9461 BH Gieten 
griffie@aaenhunze.nl 
 
 
Betreft: Petitie Verschuiving Fly-over? JAZEKER! 
 
   
Geachte leden en commissieleden van de raad, 
 
 
Langs deze weg wil ik u alvast deelgenoot maken van het streven van ons Comité 
Verschuiving Fly-over? JAZEKER! De aangekondigde (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 
en de aanpak van het verkeersplein in Gieten middels de aanleg van één van de drie 
varianten ons op basis van argumenten in te zetten voor de variant waarbij het gaat om een 
verschoven Fly-over aan de westkant van de huidige rotonde. 
 
Middels een petitie hebben we daarvoor aandacht gevraagd bij onze dorpsbewoners en we 
ontvangen daar overwegend positieve reacties op. 
 
Van de mogelijkheid om voorafgaand aan uw vergadering te kunnen inspreken maken we in 
bij monde van ons commissielid, Dhr. Frejan Bruins graag gebruik om de voordelen van de 
verschoven Fly-over nader toe te lichten. 
 
Vanuit de beschikbare tijd leek het ons dienstig u voorafgaand kennis te laten nemen van de 
petitie en een persbericht wat is uitgegaan. 
 
    
 
met vriendelijke groet, 
 
H.Bartol 
namens het comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! 

 
 

mailto:griffie@aaenhunze.nl


Aan alle bewoners van Gieten-West en Gieten-Noord. 

                                                                                                                                                                          
Gieten-West en Gieten-Noord gaan al vele jaren gebukt onder een absurde geluidsdruk van 
de N34, de verdubbelde N33 en het verkeersplein. Over de jaren heen is dat probleem sinds 
deze verkeersvoorzieningen er liggen alleen maar toegenomen. Specifiek is het probleem 
toegenomen met het realiseren van nieuwe op- en af ritten van Gieten op de N34 en de 
wijzigingen aan de rotonde/het verkeersplein. Te meer daar er geen adequate voorzieningen 
werden getroffen om de geluidsdruk effectief te bestrijden. Er was alleen oog voor de 
verkeersafwikkeling, landschappelijke inpassing en natuurwaarden. Dat er ook nog mensen 
wonen, die ernstig te lijden hebben van de geluidsdruk van het verkeer, was ogenschijnlijk 
bijzaak. Alles werd afgewenteld op modellen, die lieten zien dat de geluidsdruk nog net 
onder dubieus verhoogde grenswaarden zouden blijven.  
 
Bij inspraak bijéén-komsten werd dit probleem weggewuifd onder het toekijkend oog van de 
politiek. We lieten ons achteraf als een mak lam naar de slachtbank leiden. Als bewoners 
weten we inmiddels: HET IS EEN SLACHTBANK GEWORDEN, RAMPZALIG! De gehanteerde 
modellen blijken absoluut niet toegesneden te zijn voor deze situaties omdat ze o.a. geen 
rekening houden met de heersend windrichtingen, aannames introduceren, die niet zijn 
bewezen om de toegestane grenswaardes te kunnen ophogen. 
 
Daarnaast was er specifiek voor de N33 nog het probleem, dat de aannemer van het 
realisatie-en onderhoudscontract, onrealistisch veel geld vroeg voor aanvullende 
maatregelen tegen het geluid. 
 
Nu zijn we in een nieuwe fase aangeland. De N34 en het verkeersplein gaan op de schop! Het 
verkeersplein krijgt een Fly-over en de N34 wordt verdubbeld. Nieuwe plannen, nieuwe 
kansen om de geluidsdruk in te dammen. Laten we het nu gelijk goed doen! Er zijn al enige 
voorzetten gemaakt voor het oplossen van de files in de ochtend- en avondspits. 
 
Met deze petitie willen wij, het Comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! aandacht vragen 
om te kiezen voor de variant met optimaal vermindering van de geluidsdruk. Het kan de 
bewoners van Gieten-West en -Noord niet worden aangedaan, dat deze bedroevende 
situatie blijft voortbestaan. Natuurlijk kosten optimale oplossingen extra geld. Doch dat 
weegt ruimschoots op tegen de negatieve effecten van de geluidshinder op de gezondheid 
en het woongenot van de bewoners van met name de aangrenzende wijk.  
 
Mogen zij na die jaren terreur van het verkeer ook eens bij mooi weer in de tuin zitten 
zonder oordopjes of het gesprek moeten onderbreken omdat er weer een zware vrachtauto 
vanuit de laagte, de nutteloze heuvel bij het Albrecht tunneltje moet overwinnen? Zelfs de 
doden op de begraafplaats liggen daar niet rustig. Menig keer moet de grafrede of het gebed 
worden onderbroken omdat het anders onverstaanbaar is! Bovendien, dat geld is er! In het 
budget kan worden geschoven door het aantal voorgestane te verdubbelen gedeeltes op de 
N34 te verminderen en meer geld te besteden aan de keuze van het tracé en geluidswerende 
maatregelen.  
 
 



Wij vragen: 
 
►  Kies voor een verschoven Fly-over ruim om het Gietsen veentje, dat kan dan    
      worden behouden of zelfs beter worden ingebed met een fietspad. 
 
►  Op de plaats waar de Fly-over over de N33 gaat, de N33 verdiepen opdat de fly- 
      over niet hoog boven het  maaiveld komt te liggen en het geluid van het  
      verkeer niet over Gieten uitwaaiert. 
 
►  Geen brede ontgravingsprofielen, doch smal en steile taluds, gemaakt met een  
       geluidswerende constructie, zoals de aansluiting van Bunde-Oost op de  
       Autobahn Emden - Ruhrgebied.  
 
►  De landschappelijke wal langs de N34 door te trekken en te verhogen tot aan  
      de viaduct afslag Gieten.   
 
►  Te onderzoeken of de Fly-over als een half klaverblad kan worden ingericht  
       waarbij vanuit het zuiden komend verkeer richting  Assen kan worden bediend.  
       Idem voor het van Veendam komend verkeer naar Emmen. Dat is een  
       effectieve manier om de geluidsproblematiek aanzienlijk te verminderen  
       mogelijk zelfs op te lossen.  
       Door de N34 te verschuiven kan er ook ruimte worden gevonden voor een  
       mooie groene bufferzone aan de Westzijde van Gieten. Drie vliegen in één  
       klap, het kan niet beter!   
 
►  Voor de geluidsproblematiek aan de noordzijde te denken aan afscherming,  
      zoals bij de A28 (het bos van) Amelisweerd bij Utrecht. Duurder maar effectief! 
 
 
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we nu “schouder aan schouder staan”, de politiek 
moet ons steunen en de betrokken instanties moeten we voorzien van goede ideeën.                  
HET IS VIJF VOOR TWAALF, DE LAATSTE KANS er wat van te maken. 
  
Indien u onze petitie steunt, verzoeken wij u deze te willen tekenen. Het zou mooi zijn             
indien we de petitie kunnen aanbieden voordat de Prov. Staten hun fiat aan de plannen  
heeft gegeven.  Achteraf bijsturen is erg moeilijk zo is ons door ervaring gebleken.  
 
Graag retourneren aan: Comité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! p/a. Frejan Bruins, 
Asserstraat 50 Gieten.                   Tel. 0592-263829.                   E-mail: frejan.bruins@home.nl 
 

 

Naam: …………………………………........ .  Handtekening: ................................................... . 



Keuze variant Fly-over bij rotonde Gieten nog geen gelopen race. 

Donderdag was in Borger de eerste inloopmiddag/avond waar de bewoners kennis konden nemen van 

de oplossingen van de verkeersproblemen op de N34 waaronder die bij het verkeersplein Gieten. 

Voor het ombouwen van het verkeersplein Gieten zijn er drie varianten. Waarvan één de aanleg van 

een volledig klaverblad. Verkeerstechnisch het beste, doch ook het meest ingrijpende door het grote 

ruimtebeslag. Zo moet o.a. voor het Openbaar Vervoersknooppunt een andere plaats worden 

gevonden. Ook komt het Gietsen Veentje met hoge natuurwaarden zwaar in de verdrukking. In de 

wandelgangen werd deze oplossing dan ook weinig kansrijk geacht. 

Een Fly-over over het verkeersplein is ook een variant. Op het eerste oog lijkt deze eenvoudig aan te 

leggen maar zo'n Fly-over moet al gauw ca. 6 meter boven het bestaande grondniveau worden 

gebouwd. Ook de trajecten  voor en na de Fly-over moeten daarvoor omhoog gebracht worden. 

Gevolg een enorme bak met geluid gaat over Gieten worden uitgestort. Vanuit de beschikbare ruimte 

is het uiterst complex om het geluid uit “de bak” voldoende af te kunnen schermen. Voor de 

Gietenaren is dit een niet te verteren variant. De bewoners aan met name de West en Noord kant van 

Gieten zuchten al vele jaren onder de hoge geluidsdruk van de N34 en de verdubbelde N33. Diverse 

poging werden daarom tevergeefs bij de gemeente Aa en Hunze ingediend om tot een substantiële 

vermindering te komen van de geluidsdruk. Het aanleggen van een Fly-over over het verkeersplein zou 

overigens ook in tegenspraak zijn met het “NO-REGRET” principe waar een variant aan moet voldoen.  

Het opschuiven van de Fly-over in westelijke richting blijft eigenlijk alleen over als de variant om de 

geluidsdruk op niet alleen de aanliggende huizen maar ook over het hele dorp Gieten substantieel te 

verminderen. Goed beschouwd is het opschuiven van de N34 bij Gieten t.b.v. de aanleg van de Fly-over 

de laatste kans om de bewoners weer wat meer woongenot te verschaffen als ze bij een zomerse dag 

ramen en deuren naar hun tuintje open willen zetten.  

Een gunstige bijkomstigheid van het verschuiven van het tracé is dat de  N34 gaat lopen over een stuk 

hooggelegen draagkrachtige zandgrond en daar verdiept kan worden aangelegd. Bijkomend voordeel: 

er komt veel geel zand vrij die gebruikt kan worden voor de te bouwen aan- en afvoerwegen van twee 

extra viaducten om ook deze naast de Fly-over beter landschappelijke te kunnen inpassen. Het is zelfs 

denkbaar dat er nog zand overblijft om iets te doen aan de geluidsdruk, die de verdubbelde N33 aan 

de noordzijde van Gieten de bewoners hier het woonplezier is gaan vergallen. Met deze variant kan 

ook het Gieter Veentje met hoge natuurwaarden worden ingepast in een aantrekkelijke groene 

aankleding en wordt daarmee een prachtig uitloopje voor de zondagochtend. Een win win situatie! 

Deze zienswijze is door een bewonerscomité Verschuiving Fly-over? JAZEKER! in een petitie verwoord 

om bij de provinciale- en gemeente politiek aandacht te vragen voor de noodsituaties, die ontstaat als 

de verdubbeling en de aanleg van de Fly-over niet wordt verplaatst.  

De wijze waarop de overheid lange tijd met de gaswinning is om gegaan en de wijze waarop de 

windmolens de bevolking door de strot zijn geduwd hebben voor angst bij de bewoners gezorgd, zo 

merken ze op. Nog is er geen keuze gemaakt voor één van de drie varianten maar het zou niet de eerst 

keer zijn dat de overheid voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten waarbij met name de 

bewoners aan de West en Noord zijde van Gieten het kind van de rekening zijn. Koste wat het kost wil 

het comité dat voorkomen. Ze roepen alle bewoners op om donderdag naar de inloopmiddag/avond 

bij Jimm’s restaurant en zalen te komen en hun voorkeur duidelijk te maken. “Wij hebben de  politiek 

nodig voor het aangeven van de gewenste richting. De politiek heeft ons weer nodig bij de volgende 

verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraden” aldus het bewonerscomité. 
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