Infrastructuur en Gebouwen

Postbus Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Plaatselijk Belang Radewijk
Noordoosterweg
7791 RA RADEWIJK

Bezoekadres
Internet
Telefoon
Fax

Behandeld door
Doorkiesnummer
Zaak kenmerk

Onderwerp

291916

Team

Stephanusplein 1
7772 BR Hardenberg
www.hardenberg.nl
14 0523
0523-266070

B.J. Gerrits
0523 - 28 95 80
Civiel techniek

Hardenberg, 2 maart 2012

Overlast en vernielingen noodbrug Hoogenweg

Geachte bestuur,
De afgelopen weken zijn er meerdere keren vernielingen aangericht rondom de bouwlocatie van
de brug Hoogenweg over het kanaal Almelo de Haandrik en in de omgeving van de noodbrug.
Daarnaast ondervinden de direct omwonenden overlast en hinder van jeugd die rondhangt bij de
bouwlocatie. De diverse betrokken partijen nemen daarom maatregelen. In deze brief willen wij u
hierover informeren. Ook vragen we u een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de
vernielingen en overlast.
Vernielingen en overlast
Uit onderzoek blijkt dat de vernielingen op de zaterdagavond en –nacht vooral worden
veroorzaakt door uitgaanspubliek van Crazy Horse. Op donderdag, vrijdag- en zaterdagavond
blijkt ook de jeugd uit de omgeving van Hoogenweg, Radewijk en Den Velde zich te misdragen en
vernielingen aan te richten.
In verband met de overlast en vernielingen, heeft afgelopen maandag een overleg plaatsgevonden
tussen de direct omwonenden, vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de aannemer, de
uitbater van Crazy Horse, politie, plaatselijk belang Hoogenweg en de gemeente Hardenberg.
Tijdens dit overleg is besloten maatregelen te nemen om de overlast en vernielingen tegen te gaan.
De volgende maatregelen zijn genomen.
1. Om de bouwplaats en noodpaden beter te verlichten wordt extra verlichting geplaatst. Met deze
maatregel worden tevens beoogd de toezichthoudende taak van politie en beveiligers te
verbeteren. De aannemer zal in het algemeen zorg dragen voor een goed afgesloten bouwterrein
en heeft aandacht voor een deugdelijke bevestiging van de vereiste bebording.
2. De eventuele klachten die zich op de donderdag- en vrijdagavonden voordoen, dienen
rechtstreeks telefonisch gemeld te worden bij de politie via 0900-8844.
3. Eventuele klachten die zich op de zaterdagavonden voordoen dienen rechtstreeks gemeld te
worden bij de heer Nijzink, eigenaar van Crazy Horse.
4. Op de zaterdagavonden zet de heer Nijzink extra toezicht in rondom te noodbrug
5. Op de donderdag- vrijdag- en zaterdagavonden houdt de politie indien mogelijk extra toezicht
door de surveillance in het gebied aan te scherpen.
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6. De Kanaalweg West, tussen de aansluiting met de klinkerweg en de J. Weitkamplaan, wordt
afgesloten voor alle verkeer en is uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Deze
afsluiting blijft gedurende de bouwwerkzaamheden van kracht.
7. De westelijke toegang via de J. Weitkamplaan naar de noodbrug en de Kanaalweg West wordt
versmald, zodat gemotoriseerd verkeer geen gebruik van de doorgang kan maken.
8. Plaatselijk Belang Hoogenweg informeert de eigen achterban met als doel ouders/verzorgers te
attenderen op de problematiek.
9. De gemeente Hardenberg stuurt een brief naar overige plaatselijke belangenverenigingen om
de omgeving te informeren en om een beroep te doen op het gezond verstand van met name de
jeugd.
10. De aannemer zal in het algemeen zorg dragen voor een goed afgesloten bouwterrein en heeft
aandacht voor een deugdelijke bevestiging van de vereiste bebording.
Uw bijdrage
De provincie, gemeente en de politie doet bij deze een beroep op de gemeenschap om ernstige
ongeregeldheden en ongevallen als gevolg van vernielingen en overlast te voorkomen. Om de
vernielingen en overlast een halt toe te roepen, verzoeken wij u deze informatie onder uw leden
leden en de inwoners van het buitengebied van Gramsbergen te verspreiden. Bij voorbaat hartelijk
dank voor uw medewerking.
Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met Berend Jan Gerrits van team
Civiel techniek. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0523 - 28 95 80.
U kunt ook het contactformulier invullen op www.hardenberg.nl. Wilt u schriftelijk reageren op
deze brief, vermeld dan de datum en het zaak kenmerk van de brief.
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