Nieuwsbrief 2, 12 februari 2008

Bijna overal in het dorp hangen onze posters, en er mogen er nog meer bij!
In deze nieuwsbrief:

VEILIGHEID IN
NOORDHORN
Niet de 1e keuze van provincie
Rechts ziet u de doorgaande weg
onderdoor de Langestraat. De provincie
(GS) vindt dit te veel infrastructuur. Wij
noemen dit gras en bomen.
Niks geen weg “dwars door het dorp,”
maar veilig onderlangs. En een betere
aanblik van dorp en industrieterrein.
En dat allemaal voor doorgaand
verkeer dat elk jaar afneemt. Dat klinkt
raar, maar is waar! Hoe dat precies zit
leest u op de achterpagina.

Zo kan het er bij de huidige kruising over enkele jaren uitzien
(bron: provincie Groningen)

ALLES IN ÉÉN OPGELOST
De voordelen van de onderdoorweg:
1. Veilig naar Zuidhorn voor
fietsers en voetgangers.
2. Minder auto’s over de oude brug
dan nu en bij rondweg.
3. Veilige rotonde voor alleen
auto’s.
4. Minder geluid dan nu (door stil
asfalt en geluidabsorberende
tunnelwanden).
Én: dit voorkomt een rondweg
met 3 nieuwe kruisingen elders,
ook voor fietsers!
Veel gevaar geweken, de leefbaarheid gegarandeerd (afb. Enno Zuidema)

ZWARE DOBBER VOOR BEWONERSCOMMISSIE
Nieuwe gevaren door de rondweg zijn er legio, goede oplossingen weinig
Een groep van bewoners uit het dorp praat met provincie en gemeente over de details van de rondweg
(variant 5B). De provincie geeft weinig ruimte en tijd om veilige oplossingen voor de rondweg en ons dorp te
bedenken.
Dat is zeer ongewenst, want er zijn veel nadelen, knelpunten en onzekerheden die de rondweg meebrengt. Kijk
maar op het binnenblad van deze nieuwsbrief.
►Heeft u vragen of suggesties voor de laatste bewonerscommissie van 20 februari? Mail of bel ons dan even!

Vragen en/of reacties? Kijk op www.vriendenvannoordhorn.nl of geenrondweg.nl
U kunt mailen naar info@vriendenvannoordhorn.nl of bellen met 0594 - 505361
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DE VOETANGELS EN KLEMMEN VAN DE RONDWEG

Rotonde + bestaande afslag =
verkeersplein = extra gevaar

Steile, diepe tunnel + onoverzichtelijke afslag(en) = extra gevaar

MEGAbrug in fietspad = ontoegankelijk

.

.

Een afslag direct bij de tunnel.

Een steile helling (4%, 2,50 meter
hoogteverschil).

Sociaal veilig?
Een nieuwe rondweg vlak in de
buurt van de peuterspeelzaal,
kinderopvang en kinderdagverblijf.

Lengte = 5 vrachtwagencombinaties (75 meter!)
Hoogte = 1 woonhuis (5 meter)
3 trappen op en 3 trappen af.

Grote rotonde met 4 poten.

Fietsers moeten afstappen.
Met een fietskar kun je het vergeten!

Fietsers moeten altijd
oversteken, naar Grijpskerk
wel twee keer!

Slecht ter been of met een rollator of
rolstoel: u kunt er niet langs.

Een omweg naar Groningen.
Ook met een kinderwagen wordt het
moeilijk.

Ruiters moeten een nieuwe route zoeken.

En wat doen we met de hond?

En in het dorp…
Verkeersstromen in het
dorp veranderen.

De kruising blijft
Kruising blijft
=
gevaar blijft!
Voor fietsers blijft het
gevaarlijk en lastig
oversteken.
En dat geldt ook voor
voetgangers.

De kruising Noorderweg –
Langestraat – Nieuwstraat
wordt drukker.
Landbouwverkeer door
het dorp om bij het land
binnen de rondweg te
komen.

.
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bron: provincie Groningen

STEEDS MINDER AUTO’S LANGS
NOORDHORN
Ja, ja, horen we u denken. En hoe zit dat
dan met de rijen voor de brug, en de files
op weg naar Groningen?
Inderdaad, bij Groningen wordt het steeds
drukker, maar dat komt vooral door
verkeer uit Zuidhorn, Niekerk/Grootegast
en Aduard. Tellingen van de provincie
laten zien dat er 1000 auto’s minder per
dag vanuit Grijpskerk richting
Zuidhorn/Groningen reden in 2006 dan in
“topjaar” 2003 (in 2006 reden er bijna
7300 auto’s per werkdag).

Ook in de toekomst zal het (onder andere door bevolkingsafname) echt niet drukker worden.
De onderdoorweg is daarom goed toekomstbestendig. Waarom dan zo’n gigantische plak extra asfalt door
steeds schaarser stil en open landschap?

WAAR VULT SINTERKLAAS STRAKS DE SCHOENTJES?
Zoals u wellicht heeft gelezen in het Dagblad van het
Noorden zijn ook de ondernemers van Handelsvereniging
Fortuna uit ons dorp openlijk tegen de rondweg. En dat is
logisch. Met de rondweg vermindert de bereikbaarheid van
het dorp en het industrieterrein en ook de zichtbaarheid van
hun winkels.

HET RIETDAL OP VPRO’S LANDROOF
Heeft u al eens gekeken? Elke donderdag op
Nederland 2 om 19.25 uur worden plekken
bezocht die dreigen te worden verziekt. Wij
hebben de plannen voor de rondweg
aangemeld en hebben bijna de meeste
sympathisanten!

Hun voortbestaan loopt echt gevaar. Dat zou een groot
gemis zijn voor Noordhorn. Ga maar na: zonder hen geen
winkels, geen werkgelegenheid, en ook geen sponsoring
van onze molen, veel sportverenigingen en dorpsactiviteiten
als de Feestweek. Maar ook onze overbekende dorpskrant,
Noordhorn Nu, is financieel alleen mogelijk door onze
middenstanders van Fortuna.

Nu nog rustig wandelen op het fietspad (eigen foto)

Kijk ook eens op
www.landfroof.nl/group/rietdal, en meld je aan
als lid, log in, en word ook sympathisant. Het
Rietdal op de eerste plaats!

Het springkussen tijdens de laatste feestweek (foto: Dorpsbelangen)

Bezoek de site van de Vrienden van
Noordhorn of Landroof om het filmpje te
bekijken, dat mogelijk binnenkort in één van
de uitzendingen van Landroof te zien zal zijn.

WIJ HEBBEN GEEN NIEUWE RONDWEG OM ONS DORP NODIG, WIE WEL?
De Vrienden van Noordhorn en omgeving blijven zich inzetten om het absurde plan voor de rondweg definitief van
tafel te krijgen. U steunt ons? Dan mag de poster vast nog even blijven hangen. Zou u graag een poster willen, of
wilt u zich ook actief inzetten voor vervolgacties, meldt u zich dan aan via onze site of mail ons.
Voor het actiemateriaal worden uiteraard kosten gemaakt. Veel mensen en bedrijven hebben ons al financieel
gesteund, waarvoor we heel dankbaar zijn. Om door te kunnen blijven gaan kunnen we ook úw financiële steun
gebruiken. Mail of bel even als u ons wilt ondersteunen.

Vragen en/of reacties? Kijk op www.vriendenvannoordhorn.nl of geenrondweg.nl
U kunt mailen naar info@vriendenvannoordhorn.nl of bellen met 0594 - 505361

