4-baans autoweg dwars door Nijverdal!!!
Ontwerp rijksweg N35 moet anders.
Bericht namens: wijkverenigingen Nijverdal-Oost en Kruidenwijk en de Werkgroep
Baron van Sternbachlaan

De N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt een 4-baans autoweg met
100 km/u. Het ontwerp van Rijkswaterstaat houdt onvoldoende
rekening met de leefbaarheid in onze omgeving. De geluidsoverlast
neemt fors toe en de landschappelijke inpassing is dik onvoldoende. Dat
is onacceptabel. Een groep omwonenden heeft de werkgroep Baron van
Sternbachlaan opgericht om dit samen met de wijkverenigingen te
voorkomen.
Bent u het eens met onze standpunten? Dien dan voor 11 januari 2018 uw bezwaar in bij Directie Participatie in Den Haag.
Dat kan via ondertekening/verzending van de zienswijze op de achterzijde naar onderstaand post/digitaal adres.
Postadres:

Directie Participatie
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Digitaal adres: http://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenproces_ontwerptracebesluit_n35_nijverdal_wierden_template
Uw ingevulde en getekende zienswijze kunt u (voor 8 januari aanstaande) ook mailen naar nijverdaloost@ziggo.nl
Of in de bus doen bij Boomcateweg 3 of merelweg 3
Dan zorgen wij voor tijdige verzending.
Voor meer informatie zie de site van Nijverdal Oost, Kruidenwijk of Rijkswaterstaat.
http://nijverdal-oost.nl/
http://www.dekruidenwijk.nl/
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/n35-nijverdal-wierden/index.aspx

LET OP: als u de zienswijze zelf rechtstreeks naar Directie Participatie stuurt voeg dan de zienswijze van de werkgroep bij. Anders
kunt u zich daar later niet op beroepen. Deze kunt u vinden op websites van Nijverdal Oost en de Kruidenwijk.

Zuidzijde N35: Wat speelt hier met name
•
•
•

Geluidsoverlast
Een 4 baans autoweg op een hoge dijk
Toename fijnstof

Z.O.Z

Zienswijze inzake OTB/MER N35 Nijverdal-Wierden
Wat vinden wij goed aan het voorgestelde ontwerp:
 Verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Wat vinden wij slecht aan het voorgestelde ontwerp:
 Onvoldoende aandacht voor leefbaarheid in Nijverdal van Regge t/m Wierdense Veld
Waarom vinden we dit:
•

Geluidsoverlast veel te groot

•

Landschappelijke inpassing volstrekt onvoldoende

•

Aantasting van de natuurgebieden Reggedal, Eversberg en Wierdense Veld

•

Afbraak recreatief gebied Veenweg, Schanshekweg, Eversbergsweg

Wat willen wij:
•

Geen 4 baans viaduct maar verdiepte aanleg Baron van Sternbachlaan
met N35 op maaiveld-niveau

•

Over de hele lengte langs beide zijden van het tracé 4 meter hoge geluidsschermen
behalve aan de zuidzijde bij het industrieterrein ’t Lochter ivm zichtbaarheid industrieterrein

•

Overname van de zienswijze van de werkgroep Baron van Sternbachlaan.
Ik beroep mij ter onderbouwing op de in die zienswijze aangevoerde argumenten.

Datum:

…………………………………………………………………..

Naam:

…………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………..

Woonplaats:

…………………………………………………………………..

Handtekening …………………………………………

