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Beste heer Bruys,
U vraagt in uw brief van 25 maart 2019 aandacht voor de veiligheid, belangenafwegingen en financiering van de
herinrichting van de Halsterseweg noord. U verzoekt ons, en de gemeenteraad, om een oplossing te vinden in het
budgetprobleem. Hieronder leest u onze reactie daarop.
Allereerst willen wij aangeven dat wij uw actieve betrokkenheid, inzet en kennisdeling enorm waarderen. De resultaten
van uw onderzoeken helpen bij het vinden van de meest veilige maatregelen voor de Halsterseweg. Hartelijk dank
daarvoor.
Samen met u en andere partijen zoeken we naar oplossingen die passen binnen de uiteenlopende belangen en
financiële middelen. Er zijn twee ontwerpen gemaakt. ln dialoog samen met belanghebbenden streven we naar de juiste
belangenafwegingen, waarna een keuze gemaakt wordt uit de twee ontwerpen.
Het voorlopig ontwerp hebben wij financieel doorgerekend. De kosten blijken hoger uit te vallen dan het beschikbare
budget. Wij zoeken naar een oplossing en streven naar een realisatie van de herinrichting vanaf 2e helft 2020.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Mocht u nog vragen hebben over de herinrichting van de Halsterseweg, dan kunt u contact opnemen met Laurent Jan
Allewijn via 0164-277580 of mail naar L.J.Allewijn@bergenopzoom.nl.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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