Klijndijk, donderdag 3 april 2014

Aan gedeputeerde heer Brink
cc Statenleden OGB, College van B&W Borger Odoorn en raadsleden Borger Odoorn

Geachte heer Brink,
We zijn benaderd door DvhN met de mededeling dat u melding wilt maken van een alternatief m.b.t.
de geplande aansluiting. We zijn erg geschrokken en teleurgesteld, omdat u immers in de
Statenvergadering van 26 maart jl. heeft aangegeven een opdracht te zullen verstrekken aan
Goudappel Coffeng en de uitslag daarvan( medio april) voor te leggen aan betrokken statenleden.
Wij moeten het openbaar bestuur toch kunnen vertrouwen? Wij betreuren het ook dat u een zo
belangrijke zaak voor ons dorp via de krant bekend maakt. Ook hadden wij, wel beschouwd, niet via
de pers moeten reageren. We staan allemaal onder verschrikkelijke druk dit proces tot een goed
einde te brengen, echter ons bekruipt het gevoel dat de second opinion niets voorstelt
Ook zijn we zeer verbaasd over het genoemde alternatief. U brengt namelijk een alternatief naar
voren dat door de projectgroep onder leiding van de provincie al vrij snel is afgewezen. De reden zal
u bekend zijn.
Verder stelt u vast dat het plan om Emmen Noord te sluiten is genomen voordat u als gedeputeerde
aantrad. U stelt dat het beleid toen was het verkeer zo snel mogelijk uit steden en dorpen op het
grote wegennet te laten aansluiten. Het beleid van nu is veiligheid en leefomgeving . De gemeente
Borger Odoorn gaat hierin nog verder, getuige het Cittaslow keurmerk.
Geachte heer Brink, wat is het voordeel te kiezen voor een nieuwe situatie die zoveel weerstand
oproept?
Wat is er mis met het veilig maken van de huidige aansluiting Emmen Noord?
Waarom zoveel meer kosten maken als de oplossing zo simpel en goedkoop is, (geen
grondaankopen, ruimte voldoende enz.).
Waarom geen aansluiting met nauwelijks inbreuk op de leefomgeving?
Waarom geen aansluiting waar niemand wordt benadeeld ten opzichte van de huidige situatie?
Waarom?????
Zo langzamerhand zijn wij de weg kwijt.
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