Geachte fractie van de VVD,
Hopelijk ontvang je dit bericht in goede gezondheid. Als voorzitter van de
Ondernemersgroep Harkstede / Scharmer (OGHS) heb ik samen met ongeveer 20 leden de
inloopavond bij het Hof van Scharmer bezocht alwaar wij voorgelicht werden over de
aanleg van de Faunaduiker tussen Kolham en Scharmer.
Hoewel in eerste instantie sterk de indruk is gewekt dat er voor verkeer een soort van
bypass zou worden aangelegd werd het ons dinsdag duidelijk dat de weg gedurende 3
weken wordt afgesloten. Argumenten zijn o.a. dat de bus lijn 78 niet meer bestaat en dat
wanneer alle verkeer doorgang zou moeten hebben er maar liefst 4 bomen gekapt zouden
moeten worden. Dit laatste blijkt voor de Gemeente onbespreekbaar. Onze leden
verwachten door onbereikbaarheid omzetderving en klantenverlies.
Wij hebben een tussenoplossing aangedragen die alle partijen volgens ons voordeel
oplevert.
Maak een bypass voor personenauto’s en agrariërs en weer vrachtverkeer. Wanneer je met
stoplichten gaat werken kun je volstaan met een relatief smalle bypass zodat er geen
bomen hoeven te worden gekapt.
Voor de Gemeente is er dan tegelijk een extra probleem opgelost en dat is de situatie
Borgweg. Dit is namelijk het alternatief wanneer er geen bypass komt. Ook Dorpsbelangen
Westerbroek heeft zich dinsdag laten horen en laten blijken erg ongelukkig te zijn met deze
situatie omdat er erg veel druk komt op een weggetje dat niet bedoeld is voor grote
aantallen auto’s.
Dinsdag en woensdag heb ik geprobeerd in contact te komen met een medewerker van de
Gemeente Midden-Groningen. Ik heb 4 keer gebeld en ben geweldig geholpen door de
diverse telefonisten maar zonder resultaat. De 2 terugbel verzoeken hebben ook nog geen
contact opgeleverd.
Het is voor de OGHS van groot belang dat de weg open blijft en hopen dan ook op jouw
medewerking om er met z’n allen uit te komen.
Mocht je meer info willen hebben dan ben ik natuurlijk altijd bereikbaar.
Namens OGHS en met vriendelijke groet,
Oene van der Meer
Voorzitter

