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Onderwerp: Raadsbrief Meerwegbrug 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Recentelijk is de Meerwegbrug bij Meerwijck afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. 

Hierbij willen wij u informeren over de redenen voor de afsluiting en het gelopen proces.  

 

De Meerwegbrug is aangelegd in 1998 en bevindt zich bij Meerwijck en werd voor kort gebruikt door 

zowel voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer met uitzondering van vrachtwagens in 

verband met de belastbaarheid. Het rijdek bestaat uit houten planken met een dikte van 50 mm. 

De brug is zodanig beperkt qua breedte dat er geen aparte strook is voor fietsers en/of 

voetgangers.  

 

Als er gemotoriseerd verkeer over de brug rijdt, geeft dit geluidsoverlast bij de omwonenden. Dit 

komt doordat de planken op het rijdek ‘los’ liggen. Het (verder) vastmaken van de planken is 

technisch niet mogelijk. Hierdoor zijn al langere tijd veel klachten binnen gekomen bij de 

gemeente over het geluidsoverlast maar ook over de ervaren onveiligheid van de brug (in verband 

met het ontbreken van een aparte strook voor fietsers en voetgangers). Daarom is de gemeente in 

het voorjaar jl. in overleg gegaan met omwonenden in de wijk, dit na een korte visuele inspectie 

van de gemeente zelf van de brug.  Dit heeft tot uitkomst gehad dat vanaf week 27 de 

Meerwegbrug werd afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer, de brug bleef wel open voor 

fietsers en voetgangers.  

 

In dezelfde week is een informatieochtend georganiseerd met de ondernemers in het gebied om 

hen hierover te informeren. De ondernemers waren om economische redenen niet positief over een 

algehele afsluiting van de brug voor gemotoriseerd verkeer. De reden dat tijdens de bijeenkomst 

met de ondernemers (waar ook twee inwoners aanwezig waren) is besloten om de brug niet geheel 

maar gedeeltelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, namelijk van 21.00 uur tot 09.00 uur. 
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De brug bleef wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Deze gedeeltelijke afsluiting is in 

werking gegaan vanaf 9 juli jl., dit na publicatie daarvoor via de gebruikelijke 

communicatiekanalen.  

 

Naast de afsluiting is de gemeente de technische staat frequent gaan monitoren zodat bij ontstane 

schade aan het wegdek direct reparatie kon plaatsvinden. Daardoor zijn onveilige situaties 

voorkomen. Dit zijn echter tijdelijke maatregelen, maar de situatie van de brug vraagt om een 

structurele oplossing. Daarom zijn wij gaan onderzoeken of er nog aanvullende maatregelen nodig 

zijn en wat structurele oplossingen kunnen zijn. Dit is gebeurd door een extern gespecialiseerd 

bureau. Uit dit inspectierapport blijkt dat de brug technisch gezien zodanig slecht is (zoals verrot 

zijn van een groot aantal dekplanken) dat het niet veilig is om gemotoriseerd verkeer over de brug 

te laten rijden.  

 

Op 23 juli is dit besproken tijdens een ondernemers- en bewonersbijeenkomst in het Kropshuus. 

De onveilige situatie is reden voor een algehele afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, de brug 

blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Deze is ingegaan vanaf woensdag 29 juli, 21:00 uur. 

Het benodigde verkeersbesluit is genomen en de benodigde bebording is geplaatst. Om de 

ondernemers tegemoet te komen, is in overleg met de provincie Groningen bewegwijzering 

aangebracht langs de provinciale weg/Woldweg zodat de bezoekers de ondernemingen weten te 

vinden.     

 

Een algehele renovatie van de brug is gewenst. Op dit moment wordt bekeken wat technisch nodig 

is en financieel noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dergelijke renovatie.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


