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tweede informatieavond reconstructie Hemmerbuurt

Geachte heer, mevrouw,
Op een informatieavond halverwege juli is het voorlopig ontwerp van de reconstructie van de
Hemmerbuurt gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan hebben we verschillende vragen en
opmerkingen ontvangen.
Reacties
De reacties die de informatieavond heeft opgeleverd, zijn gebundeld en door de gemeente
voorzien van een antwoord. Ook zijn waar mogelijk de reacties verwerkt in het definitieve
ontwerp. Het document met reacties en de antwoorden daarop is inmiddels te vinden op de
projectensite van de Hemmerbuurt: www.drechterland.nl/hemmerbuurt.
Verkeersveiligheid
Het handhaven van de bestaande snelheidsregimes vormde tijdens de informatieavond een
van de belangrijkste discussiepunten: een flink deel van de bewoners verzocht één
snelheidsregime in te stellen op de Hemmerbuurt. In de afgelopen maanden hebben
gemeentelijke verkeerskundigen, externe adviseurs en de politie zich gebogen over dit
vraagstuk. De uitkomsten hiervan zijn eensluidend: de huidige snelheidsregimes sluiten het
beste aan bij het gebruik van de weg, de omgeving en de wetgeving. Ook is de
verkeersveiligheid daarmee het best gewaarborgd. De adviezen hierover zijn inmiddels
beschikbaar via de site.
Verlichting
Ook zijn er op de informatieavond vragen gesteld over de uitstraling van de lantaarnpalen.
Er werd gevraagd om een meer eenduidige en nostalgische uitstraling. Hiervoor zijn een
aantal alternatieven bedacht, welke ook op de site te bekijken zijn. Op de komende
informatieavond kunt u hierover een voorkeur uitspreken.
Informatieavond
Op dinsdag 6 november 2018 om 19.30 uur wordt het definitieve ontwerp van de reconstructie
gepresenteerd in Dorpshuis Het Centrum, Twijver 66 in Venhuizen. Na de presentatie kunt u
hierover in gesprek gaan met een van onze medewerkers. Met uw vragen en opmerkingen
rond de gemeente daarna de ontwerpfase af.

Aanmelden
Om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, vragen wij u aan te melden. Dat kan via
www.drechterland.nl/hemmerbuurt of door met uw mobiele telefoon onderstaande QR-code te
scannen.
Informatie
Meer informatie en het programma van de avond vindt u hieronder. Hebt u vragen, neem dan
contact op met Maurice van Gastel via hemmerbuurt@drechterland.nl of bel naar 0228-352
352.
Ik zie u graag op 6 november!

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Maurice van Gastel
Projectleider

Programma informatieavond Reconstructie Hemmerbuurt
Ontvangst vanaf 19.15
1. Inleiding (19.30 uur)
J. Broeders - wethouder
2. Toelichting ontwerp
3. Algemene vragen
Korte pauze
4. In gesprek over de reconstructie en voorkeur aangeven lantaarnpalen
(tot uiterlijk 22.00 uur)
In de zaal wordt het ontwerp op een aantal plekken getoond. Daarbij is er iemand van
de gemeente aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.
Het is ook mogelijk uw vragen en opmerkingen op een reactieformulier achter te laten.

