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Ontwerpsessies N33 Midden
Op 10 oktober 2018 heeft het Bestuurlijk Duo een definitieve keuze gemaakt voor een
Voorkeursalternatief. Deze keuze is op 16 oktober door Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen vastgesteld. Het definitieve Voorkeursalternatief met de Nota van Antwoord wordt
ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten van de provincie Groningen. De stukken en
vergaderingen vindt u op de website: www.provinciegroningen.nl
In de volgende planfase wordt het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet uitgewerkt
tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder wordt gedetailleerd.
Om dit te kunnen doen is input uit de omgeving belangrijk. Hiervoor hebben wij twee bijeenkomsten
georganiseerd op maandag 29 oktober en woensdag 31 oktober waarin wij een beroep doen op uw
lokale kennis.
Inhoud sessies
Net als in de verkenningsfase worden belanghebbenden en belangstellenden actief betrokken
bij de uitwerking van het Landschapsplan en het ontwerp. Dit doen we in gecombineerde
ontwerpbijeenkomsten waarin we eerst werken aan de weg in zijn omgeving (het landschap) en
daarna in deelsessies inzoomen op specifieke locaties waar nog lokale varianten in het wegontwerp
denkbaar zijn. We komen in deze bijeenkomsten vooral kennis, suggesties en aandachtspunten voor
de uitwerking ophalen. Voor deze ontwerpbijeenkomsten is een eerste splitsing gemaakt van het traject
in Zuid (maandagavond 29 oktober) en Noord (woensdagavond 31 oktober). De grens tussen Zuid en
Noord ligt aan de zuidrand van het Huisweersterbos.
Bijeenkomst 29 oktober - Zuidelijk deel (Zuidbroek tot zuidrand van het Huisweersterbos)
Locatie: Rehoboth, Oudeweg 70 Siddeburen
Programma:
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Toelichting Voorkeursalternatief X1
19.45 uur: Start sessie Landschapsplan
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Start sessies ontwerp. Thema’s tijdens sessies ontwerp:
• Optimalisatie aansluiting Siddeburen inclusief verbinding met Oudeweg
• Bereikbaarheid en ontsluiting Steendam/Recreatiegebied Schildmeer
• Inpassing tracé N33 ter plaatse van Korengarst.
Bijeenkomst 31 oktober - Noordelijk deel (Het Huisweersterbos en alles ten noorden daarvan)
Locatie: ASWA Burgemeester Klauckelaan 16, Appingedam
Programma:
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Toelichting Voorkeursalternatief X1
19.45 uur: Sessie landschapsplan
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Start sessies ontwerp. Thema’s tijdens sessie ontwerp:
• Aansluiting Appingedam-Zuid:
> Optimaliseren verbinding met Woldweg, inclusief aansluiting Fivelpoort
> Situatie rondom Blokstad en Fivelpoort- Oost
• Laskwerderweg/Oostelijke parallelstructuur N33 (Onderliggend wegennet en fietsstructuur)
Aanmelden kan met uw naam o.v.v. het aantal personen via:
N33midden@provinciegroningen.nl
Omgevingsplatform weer in gebruik
Het Voorkeursalternatief is zichtbaar op het omgevingsplatform via de website:
www.n33midden.nl, onder het kopje denk mee. Zowel wensen als aandachtspunten kunnen geplaatst
worden via de rode knop: ‘nieuwe melding’.
“Wij zien u graag bij de sessies!”
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