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Koekangerveld, 13 november 2012.

Betreft: Voornemen om in de N375 een rotonde aan te leggen bij Koekang:er-
vefd.

Geacht College,

In dít jaar is er regelmatig overleg qeweest van de Belangenvereniging
Koekangervel-d met de beleidsvoorbereidende afdeling van de Provincie
Drenthe over een aan te leggen rotonde in de N 375. Deze zou worden gelegd
óf bij de aansfuiting van de Koekangerveldweg aan de N 375 óf bij de
aansluitingi van de Ruinerweg aan de N 375.

Er heeft eveneens overleg plaatsgevonden met de bewoners van Koekangerveld
in het Dorpshuis. Bovendien hebben verschil-fende privé personen uit het
dorp u schriftefijk benaderd met hun standpunt in deze.
Al-s bewoner van de Ruinerweg ter hoogte van de verkeersdrempel aan de
noordzijde van het dorp, heb ik - op dit wetficht late tijdstip van
besfuitvorming - toch de behoefte om een lans te breken voor de keuzemoge-
tij kheid om de voorgenomen rotonde niet aan te leggen op de kruising
Ruinerweg/N 375.

1'. De Ruinerweg is zowef te smal als te dlcht op de weg bepJ-ant met oude
eikenbomen orn a1s toegangsweg naar het dorp te kunnen functioneren.
2". De kruising van de Ruinerweg met de N 375 is voor landbouwverkeer
uitsluitend een overgang omdat het geen qebruik mag maken van de N 375. Een
landbouwsÌuis die voorkomt dat personenauto's de N 375 opdraaien is dus
vofdoende

3'. Omdat dit gedeefte van de Ruinerweg direct naar het kleine centrum van
het dorp voert waar vaak kfelne kinderen spelen, is het niet gunstig als de
verkeersdrukte afdaar gaat toenemen.

4". Schoolgaande kinderen fietsen over dit gedeefte van de Ruinerweg naar
schoof in Koekange.

5'. Ìk vermoed dat uit de door u verrichte tellingen zal ziln gebleken dat
vaste bewoners en recreanten van het park Marterhaar veel vaker dan
bewoners van Koekangerveld-dorp de N 375 oversteken op weg naar Ruinen dan
wel afbuigen op r^reg naar Meppel vice versa.

Mede namens een aantal bewoners van"de Ruinerweg verzoek ik u vriendelijk
bovenstaande overwegingen bij uw besluitvormì-ng te betrekken.
Hoogachtend
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