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Bekijk de webversie

Van eerste schets naar volgende fase
Donderdagavond 18 november was het dan zo ver: landschapsarchitect Mathijs Dijkstra toonde
de eerste schets voor de nieuwe inrichting van Meedhuizen. Deze schets is samen met een
vertegenwoordiging van het dorp gemaakt.
Tijdens en na afloop van de presentatie is gediscusieerd over de voorgestelde aanpak van
bepaalde punten in het dorp, zijn tips gegeven over hoe het anders kan en waar nog naar moet
worden gekeken.
Voorbeelden zijn: parkeren bij de brug en aan de Meedhuizerweg en het idee om wadi's te
maken in de Cereslaan, als dat mogelijk is, als extra regenwateropvang.
Met een wadi wordt hier bedoeld een lager gelegen stukje grond in de groenvoorziening,
waarin tijdelijk regenwater wordt opgevangen om te voorkomen dat het riool wordt overbelast of
kelders vollopen met regenwater.
Naast tips en vragen ook veel lof voor het ontwerp, zoals van Ger Twickler (verkeerscoördinator
Ommelanden Noord):
“Ik vind dit een verrassende oplossing, in positieve zin. Door de inrichting dwing je gewenst
gedrag in het verkeer af en maak je aan bestuurders kenbaar dat je niet harder mag dan 30
km/per uur. En je doet geen afbreuk aan de doorgang van het landbouwverkeer.”
De brede asfaltstrook voor auto’s en landbouwverkeer blijft en door aan één kant te parkeren en
aan de andere kant voetpad te realiseren, word je als het ware gedwongen je toch aan de
snelheid van 30 km te houden.”

Hoe gaan we verder: voorlopig en definitief ontwerp
Met deze bagage gaan projectgroep, ontwerpwerkgroep en de landschapsarchitect verder
tekenen. Vervolgens wordt 15 november de volgende versie met het dorp gedeeld. Dan krijgen
alle inwoners van het dorp weer de kans hun mening te geven en over het voorlopig ontwerp en
waar nodig aan te vullen.
Na het voorlopig ontwerp wordt het definitief ontwerp gemaakt en dat wordt op 13 december
met het dorp gedeeld.
Vinden we met z'n allen dat het dan klaar is, dan gaat dit definitief ontwerp ter vaststelling
naar het college van burgemeester en wethouders.
Planning uitvoering
De volgende fase, de uitvoering, staat nog steeds gepland voor het voorjaar van 2019.

Het schetsontwerp
Voor diegenen die er donderdag 18 oktober niet bij konden zijn of het schetsontwerp nog een
keer willen in zien, dat kan.
Het staat op de site van Dorpsbelangen Meedhuizen.
Via deze link komt u op de juiste pagina met het schetsontwerp van 18 oktober

Bouwteamovereenkomst getekend
In de dorpsherberg Lanting hebben wethouder Jan Menninga en Arjen Luinenburg van
gemeente Delfzijl en Wim Dijkstra, directeur van KWS, vestiging Leek, woensdag 17 oktober de
overeenkomst getekend om samen aan de slag te gaan.
Hiermee is de bijzondere samenwerking officieel vastgelegd.
Ook RTV Noord besteedde aandacht aan deze ondertekening.
RTV Noord over Meedhuizen verkeer en meer

Planning
De planning van de verschillende bijeenkomsten staat hieronder.
We blijven u informeren!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yvonne@yvonnearnst.nl toe aan uw adresboek.

