Plaatselijk Belang Noordscheschut
Nieuws van het Zwarte Dijkje
Algemeen
De werkzaamheden verlopen voortvarend. Er waren een paar kleine puntjes van aandacht
m.b.t. de breedte van de weg bij de brug maar dit is allemaal weer vlot en in goed overleg
opgelost en aangepast.
De werkgroep blijft het gehele proces op de voet volgen en houdt nauw contact met de
gemeente over de huidige uitvoering. Zaken die mogelijk niet conform wens en/of afspraak
verlopen worden op die manier tijdig gesignaleerd waarna e.e.a. snel kan worden
bijgestuurd.
Inmiddels is er een definitieve keuze gemaakt voor de lantaarnpalen. En daarmee is er weer
een stap genomen in het afhechten van de ‘losse eindjes’.
Vanuit enkele aanwonenden van het Zwarte Dijkje waren er opmerkingen over de
groenvoorziening en met name over de locatie waar straks de bomen geplant gaan worden.
De werkgroep is met de bewoners in gesprek geweest en ook voor deze vragen is weer een
goede oplossing gevonden.
De eerste fase (van de brug tot de Tramweg) zit er bijna op. Begin 2018 zal de tweede fase
starten.
2e fase
De volgende fase (2), start begin 2018 (ijs en weder dienende). Dit is het gedeelte
Hoveniersland-Boogerdweg waarbij ook een begin wordt gemaakt met het aanleggen van
het nieuwe hemelwaterriool onder de rijbaan.
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Hoveniersland. Met de ondernemers is een
aparte afspraak gemaakt, voor wat betreft de route van hun bevoorrading (aan- en afvoer).
Permanent gewijzigde voorrangsituatie bij de brug
De “om en om-regeling” op de brug is omgedraaid, zodat het uitgaande verkeer voortaan
voorrang krijgt. Deze gewijzigde situatie geeft nu soms nog wel enige verwarring. Ook hier
geldt: houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte!
Tijdelijk gewijzigde situatie Mr. Sterkenweg
Voor de Mr. Sterkenweg, die normaliter vanaf de Tramweg, voor het grootste gedeelte
eenrichtingsverkeer kent, is de situatie tijdelijke gewijzigd waarbij het eenrichtingsverkeer is
opgeheven.
Let wel, deze situatie is tijdelijk en zodra het kan wordt de oude situatie weer hersteld. Het
gaat hier om een zeer smalle straat welke eigenlijk niet geschikt is om elkaar met twee
auto’s te passeren. Dus: let goed op en zoals een goed automobilist hoort te weten:
Voorrang moet je krijgen, niet nemen ☺
Houd rekening met elkaar!
Tijdens de gehele reconstructie geldt: houd rekening met elkaar, geef elkaar de ruimte,
houdt rekening met de werklieden en pas de snelheid aan! Alleen op die manier kunnen wij
er met elkaar voor zorgen dat de werkzaamheden snel en veilig uitgevoerd kunnen worden.

Bereikbaarheid ondernemers
De ondernemers aan het Zwarte Dijkje zijn helaas slecht(er) bereikbaar dan normaal het
geval is. Echter: de ondernemers hebben hun winkels gewoon open en kunnen uw klandizie
uiteraard zeer goed gebruiken! Koopt elders niet wat Noordscheschut u biedt!
Oud&Nieuw
Vorig jaar is er op de kruising van de Rahderweg/Jan Naardingweg een container geplaatst
waarin vuur gestookt mocht worden. Dit is toen zo goed verlopen dat Plaatselijk Belang
i.s.m. de gemeente Hoogeveen ook dit jaar daar weer een container laat plaatsen.
Ook zal er dit jaar aan de Bloklandweg eenzelfde container geplaatst worden. Ook deze mag
gebruikt worden om een feestvuur te stoken. Wij rekenen erop dat hier door de gebruikers
op een volwassen manier mee wordt omgegaan!

Plaatselijk Belang wenst u allen
gezellige en goede feestdagen toe en een
gezond en liefdevol 2018!

