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Informatiebrief Oosterveenseweg te Oranjedorp

Beste bewoner(s),
De Oosterveenseweg in Oranjedorp is een route met veel verkeer. De bewoners, geven aan dat er hard
wordt gereden op de Oosterveenseweg. In het verleden heeft de gemeente maatregelen genomen om de
snelheid op deze weg te remmen. Uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen niet het gewenste effect
hebben. Bovendien geven direct aanwonenden aan, last te hebben van geluid en trillingen als een
(vracht)auto over de uitritconstructies rijdt. Daarom zijn we van plan om de weg anders in te richten. In
deze brief leest u hier meer over.
Nieuw plan voor de Oosterveenseweg
Omdat we het belangrijk vinden dat het verkeer in uw buurt veiliger wordt, hebben we samen met de
bewoners van Oranjedorp een nieuw plan gemaakt voor de Oosterveenseweg.
Onder normale omstandigheden presenteren we onze plannen aan u als buurt tijdens een
inloopbijeenkomst. Helaas is dat vanwege coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom ontvangt u deze
brief met een tekening waarop de nieuwe situatie is weergegeven.
Wat willen we veranderen?
• De inritblokken op de kruisingen van de Oosterveenseweg met de Bladderswijk OZ en de
Oosterwijk gaan we vervangen door een verkeersplateau met 4 hellingbanen. De helling van de
inritblokken zijn nu 90 cm lang en de worden 240cm. Deze langere hellingen zorgen er voor dat
trillingen en geluidsoverlast aanzienlijk afnemen.
• Om de snelheid te remmen willen we een wegversmalling plaatsen tussen de kruising van de
Oosterveensweg met de Bladderswijk OZ en de Oosterwijk.
• De 30km/h zone wordt verder uitgebreid.
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen op dit plan? Dan horen we dat heel graag.
U kunt reageren tot en met vrijdag 11 juni 2021.
Dat kan door te bellen met projectleider dhr. L. Veldman op telefoonnummer 06 52 49 00 93.
U kunt hem ook mailen op L.veldman@emmen.nl. Vermeld als onderwerp ‘herinrichting
Oosterveenseweg’.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Emmen,
namens dezen,
projectleider,

de heer L. Veldman
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