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Beste heer / mevrouw,
Om het beheer en onderhoud van wegen in het buitengebied in de toekomst betaalbaar te houden,
moeten we aanzienlijk goedkoper werken. Uitdaging daarbij is dat dit voor u, als aanwonende, en voor
de bedrijven en hulpdiensten, geen gevolgen voor het gebruik van de wegen heeft.
Uitwerking oplossingen
Het deel van het buitengebied van Laren waar u woont, is een goede ‘dwarsdoorsnede’ van het
wegennet in Lochem. Het is daarom het afgelopen jaar als theoretische basis gebruikt voor het
uitwerken van oplossingen.
Een vertegenwoordiging van Wakker Laorne fungeerde als onafhankelijk klankbord. Samen met deze
vertegenwoordiging en de gemeente hebben de infrabedrijven hard gewerkt om oplossingen te
bedenken voor de wegen in het buitengebied. Twee bedrijven is dit gelukt. De twee oplossingen zijn
gericht op het door u aangegeven gebruik van de wegen en realiseren ook de bedoelde besparingen.
Omdat de oplossingen voldoen aan technische en wettelijke eisen, leggen wij ze nu voor aan u als
bewoner. U beslist, samen met de andere bewoners, welke van de twee oplossingen de beste is.
Brochure Een andere weg
Bij deze brief vindt u een brochure waarin beide infrabedrijven hun oplossing aan u voorleggen. U kunt
zich zo op uw gemak oriënteren. Dat helpt u om tot een keuze te komen.
Presentatie in Kulturhus
U kunt van maandag 10 tot en met maandag 17 november het Kulturhus in Laren binnenlopen en
aanvullende informatie bekijken, zoals bijvoorbeeld plattegronden, technische tekeningen en
toelichtingen. Deze aanvullende informatie staat ook op www.lochem.projectenoverzicht.nl .
Op dinsdag 11 en donderdag 13 november is er van 17.00 tot 21.00 uur een inloop. U kunt dan ook
vragen stellen.
Op welke manieren kunt u uw stem uitbrengen?
•

Hanzeweg 8

Thuis achter de computer via www.lochem.projectenoverzicht.nl
Op deze website zijn de informatie uit de brochure en de plattegronden te vinden en kunt u uw
stem uitbrengen op de oplossing van uw keuze.
U kunt kiezen uit oplossing A of B. Wel vragen we u om uw keuze toe te lichten.
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•

•

Op inloopavonden in het Kulturhus in Laren
U kunt op de inloopavond op 11 en 13 november zo nodig hulp krijgen bij het stemmen. Neemt u
dan a.u.b. uw stemcode mee.
Voor mensen zonder computer of tablet: via de stemkaart
Als u geen computer of tablet hebt, krijgt u van ons bij deze brief een stemkaart. U kunt daarop uw
keuze aangeven en de stemkaart terugsturen.

Vindt u het makkelijker om de kaarten en technische tekeningen op papier te hebben in plaats van op
uw computer, dan kunnen wij u die op verzoek toesturen.
Unieke stemcode
Bij deze brief vindt u een unieke stemcode. Het digitale beoordelingssysteem is zo ingericht dat alleen
u als gebruiker uit het Vedel-gebied de mogelijkheid hebt om uw stem uit te brengen (één stem per
adres).
Hoe gaat het verder?
Na uw keuze is de gemeenteraad aan zet om te besluiten (februari/maart 2015) of de door u gekozen
oplossing in de praktijk mag worden getest.
Dit betekent niet automatisch dat er meteen een weg in het Vedel-gebied op de schop gaat. Er wordt
op basis van het wegen-vervangingsschema een weg gekozen. De eerste ‘nieuwe’ weg kan dus ook
ergens anders in de gemeente Lochem komen.
De openingstijden van het Kulturhus zijn:
• maandag 10 november
: 9.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur
• dinsdag
: 8.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 22.00 uur
• woensdag
: 8.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur
• donderdag
: 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 22.00 uur
• vrijdag
: 8.00 tot 10.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur
• zaterdag
: 9.00 tot 12.00 uur (extra openstelling)
• zondag
: 12.00 tot 13.00 uur
• maandag 17 november
: 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 22.00 uur.
Zonder uw hulp hadden we dit unieke project niet kunnen realiseren. Hartelijk dank voor het
uitbrengen van uw stem. Door te stemmen, denkt u mee over de toekomst van onze wegen.
U kunt uw verzoek, vraag of opmerking mailen naar eenandereweg@lochem.nl of bellen met Baarte
de Rooy, projectleider functiegericht wegbeheer, (0573) 289 222.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Ir. J.P.C. van Zwieten

Bijlage: brochure Een andere weg, op weg naar functiegericht wegbeheer
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