Gemeenteraad Borger-Odoorn.

20 juli 2016

Betreft: ingekomen stuk
Onderwerp: aansluiting Odoorn en Klijndijk op N34
Geachte leden van de raad gemeente Borger-Odoorn,
U bent volksvertegenwoordiger, gekozen door de inwoners van onze gemeente en optredend namens de inwoners.
U neemt standpunten over onderwerpen in namens de inwoners en niet voor de inwoners. Evenzo neemt u
besluiten namens de inwoners en niet voor de inwoners.
Wij, het bestuur van GroenLinks Zuid Oost Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) weten dat u op diverse
beleidsterreinen uitstekend samenwerkt met Coevorden en Emmen en dat U binnen deze samenwerking afspraken
maakt samen met die gemeenten (toerisme, recreatie, ITC, sociale zaken, enz.)
Wij begrijpen dat de gemeenteraad van Coevorden (waaronder ’t Haantje valt), de gemeenteraad van Emmen en
de middenstandsvereniging in de woonwijk Emmermeer, alle drie de voorkeur geven aan het ongelijkvloers maken
van Emmen Noord voor wat betreft de aansluiting op N34 en graag de rotonde in Klijndijk en het viaduct bij ’t
Haantje zo willen laten als het is.
Ook Exloo Vooruit (”Dorpsbelangen Exloo”) ziet graag dat de toegang tot de N34 richting zuiden via een
ongelijkvloerse kruising Emmen Noord gaat lopen en niet via viaduct ‘t Haantje. Daarnaast hebben we voldoende
informatie vanuit de bevolking in Klijndijk en Valthe om te weten dat de overgrote meerderheid van de inwoners in
Klijndijk en Valthe ook dit standpunt deelt en graag ziet dat Emmen Noord ongelijkvloers wordt gemaakt en de
rotonde in Klijndijk blijft zoals het is.
Het bestuur van GroenLinks Zuid Oost Drenthe verzoekt de gemeenteraad van Borger-Odoorn om het
ingenomen standpunt met betrekking tot aansluiting Odoorn en Klijndijk op N34 richting het zuiden, te herzien
en u in deze aan te sluiten bij de standpunten van de buurgemeenten Emmen en Coevorden. Het bestuur van
GroenLinks Zuid Oost Drenthe verzoekt U om een standpunt in te nemen namens de inwoners van Borger Odoorn
(zoals Coevorden en Emmen hebben gedaan) en niet, mogelijk op basis van aannames en rapporten, voor de
inwoners van Borger-Odoorn.
GroenLinks Borger-Odoorn heeft U in 2014 bij brief van 15 december 2014 reeds deelgenoot gemaakt van het
GroenLinks standpunt in deze.
Mocht u uw standpunt herzien, dan geven we U graag mee dat ’t Haantje vrij eenvoudig kan worden aangesloten
op de westelijke rotonde bij Emmen Noord via de bestaande parallelweg Koedijkje (op dezelfde wijze als de situatie
rotonde Gieten met aansluiting Eext).
Hoogachtend en vriendelijk groetend,
Ger Brakel
Namens GroenLinksbestuur Zuid Oost Drenthe
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