VERSLAG
Informatieavond herinrichting fase 2 Middelstum
Datum vergadering:
Locatie:
Aanwezig:

26 februari 2014
Vita Nova, Middelstum
Gemeente Loppersum: Wethouder Prins, dhr. Smit, dhr. Van der Weide, mw.
Steenhuis, mw. Nonkes
MD Landschapsarchitecten: dhr. Dijkstra
Bewoners van de straten: Burgemeester van Ankeneg, Trekweg, Johan
e
e
Lewestraat, Geertruide Alberdastraat, Barthold Entensweg, 1 en 2 Barthold
Entendwarsweg.

1. Opening
Wethouder Prins heet iedereen welkom en geeft een toelichting over de inhoud van deze
informatieavond. De wethouder legt ook uit dat in een eerder stadium een overleg is geweest met
de klankbordgroep. Vervolgens is het gebruikelijk om ook de bewoners te informeren.
2. Presentatie dhr. Dijkstra – MD Landschapsarchitecten
Dhr. Dijkstra geeft een presentatie over het Defintief Ontwerp.
De breedte van de wegen is 5,2 meter met een variabele breedte van de voetpaden. Aan één
zijde van de weg komt in ieder geval een voetpad dat 1,80 breed is, zodat deze goed begaanbaar
is voor bijvoorbeeld kinderwagens.
Aan de Trekweg zijn de inritten nog niet meegenomen. In de besteksfase worden naar de
aansluitingen gekeken. Dit zal maatwerk zijn. De inritten van de overige straten zijn wel
meegenomen.
Dhr. Bruin geeft aan een installatiebedrijf te hebben aan de Geertruida Alberdastraat. Hij vraagt of
de straat daar ook 5,2 meter breed wordt. Dhr. Dijkstra geeft aan dat de breedte aan de
Geertruida Alberdastraat afwijkt van de andere straten. De breedte blijft gelijk aan de huidige
situatie: 5,4 meter.
3. Toelichting vervolgfase
Dhr. Smit geeft een toelichting op de vervolgfase. Het bestek wordt momenteel uitgewerkt.
Daarnaast wordt het rioleringsplan opgesteld en volgt afstemming met de betreffende NUTSpartijen. Het bestek is in april/mei gereed.
Vervolgens kan de aanbesteding starten en volgt er kort na de bouwvak een informatieavond
waarin de aannemer wordt voorgesteld en o.a. de fasering gepresenteerd wordt.
Dhr. Littel vraagt hoe het met parkeergelegenheid geregeld is.
Antwoord: Er zal minder parkeergelegenheid beschikbaar zijn. We zorgen ervoor dat u altijd te
voet of met de fiets thuis kunt komen. Er worden geen andere parkeerplekken aangewezen.
4. Afsluiting
Wethouder Prins sluit het algemene deel van de informatieavond af en nodigt de aanwezigen uit
om de tekeningen te komen bekijken en eventuele vragen te stellen aan de gemeente/architect.

