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Onderwerp: Uitnodiging inloopavond Emmen-West.

Geachte heer/mevrouw,
Op donderd ag 22 november houdt de provincie Drenthe een inloopbijeenkomst over
de aanleg van het nieuwe knooppunt bij Emmen-West. Aanleiding is de start van de
planologische procedure, waarbij het bestemmingsplan ter inzage komt te liggen bijde

gemeente Emmen. Wij nodigen u graag uit om binnen te lopen tussen 16.00 tot 20.00
uur in Steakhouse Route N34, Oosterlangen 2,7843 PJ Erm.
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Zoals u waarschijnlijk bekend is, wordt de aansluiting van de provinciale wegen N391
en N34 bij Emmen-West omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. De uitvoering van het project gaat naar verwachting na de zomer 2019 van start.
Het bestemmingsplan Emmen-West komt in december 2018 of januari2019 ter inzage te liggen bij de gemeente Emmen. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes
weken een zienswijze indienen. Op gemeente.emmen.nl en in de huis-aan-huisbladen
kunt u lezen wanneer de ter inzagelegging precies begint.

Toelichting plan
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen en Coevorden aanwezig om een toelichting te geven op het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure, de planning en het ontwerp van
het knooppunt. Ook is er informatie over de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de aansluiting op de N381.
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Vragen?
Heeft u nu alvragen, neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van de
provincie Drenthe, telefoon 0592-36 55 55 of raadpleeg www.n391.nl en
www. provincie.drenthe. nl/n34.

Wij hopen u te zien op 22 november

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

mevrouw drs. M.S.B. Joustra
teamleider projecten Wegen en Vaarwegen

