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Betreft: Poolweg Dwingeloo

Geacht college,
Met enige verbazing hebben we het artikel in het Dagblad van het Noorden gelezen dd. vrijdag 9-1015 “Asfalt wijkt voor zand in de gemeente Westerveld”.
De strekking van dit artikel en het beleid van de Gemeente Westerveld in dezen zijn ons duidelijk, er
dient bezuinigd te worden. We hebben ons echter expliciet verbaasd over het genoemde voorbeeld
in het artikel, de omvorming van de Poolweg naar een zandweg. Recent hebben we in een
onderhoud met de gemeente (met de heer van Faassen dd. 12 augustus 2015) expliciet gevraagd
naar de status van de Poolweg. Tijdens dit gesprek werd aangegeven dat deze weg geen zandweg
zou worden.
Na telefonische verificatie op 14-10-15 bij de heren Van Faassen en Kugel bleek de omvorming van
de Poolweg naar een zandweg wel degelijk in het “Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2015-2016” te
staan. Uiteraard hebben we ons ongenoegen hierover uitgesproken.
Als belangenbehartiger van de inwoners dienen wij naar onze mening en conform het met de
Gemeente afgesloten convenant juist en tijdig geïnformeerd te worden.
Wij als Dorpsbelangen Dwingeloo (en tevens Denktank Dwingeloo en daarmee dus alle
belangenverenigingen in Dwingeloo) zijn van mening dat de Poolweg een verharde weg dient te
blijven. Met name het gedeelte tussen de Heuvelenweg en de Esweg dient verhard te blijven omdat
deze weg – zeker bij calamiteiten en evenementen – een belangrijke ontsluitingsfunctie heeft.
Wij verzoeken het College daarom dringend om de plannen ten aanzien van de Poolweg te herzien
en deze weg niet om te vormen naar een zandweg maar te voorzien van een nieuwe verharding
(asfalt dan wel beton).
Uiteraard geven we graag een mondelinge toelichting op onze visie. We horen graag van u.
Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelangen Dwingeloo & Denktank Dwingeloo,
Erik Boelm
CC leden van de gemeenteraad via raadsgriffier mw. I. Middelkamp
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Korenweg 10
7991 AJ DWINGELOO

