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Brugcafé februari

Beste Brugterugfans en -sympathisanten,

BIJ DEZE NODIGEN WIJ IEDEREEN VAN HARTE UIT VOOR HET VOLGENDE BRUG-

TERUGCAFE. DIT KEER IN DE PRACHTIGE ALLERSMABORG BIJ EZINGE.

Datum en tijd:  donderdag 13 februari van 20.00 - 22.00 uur

Adres Allersmaborg:  Allersmaweg 64, 9891 TD Ezinge

   

   Graag aanmelden bij  brugterug@gmail.com

Programma

1. Filmpjes
Varen door de Paddepoelsterbrug. Wat ziet de schipper en hoe als lastig/onveilig wordt deze 
ervaren?

Kijken op de monitor van de brugwachter. Wat ziet deze wel/niet van de brug? "De bocht van 
Attema".

Kort interview met oude omwonende die het verbreken van het gebied door het kanaal en de 
aanleg van de brug nog meemaakte.   

                                                                                                                                       

2. Stand van zaken/update en wat voor tijdelijke bruggen zijn beschikbaar of kunnen wij 
bedenken?
Wat kunnen we verwachten na de aangenomen motie in de Tweede Kamer waarin RWS ge-
maand is om voor maart dit jaar met een concreet plan voor een tijdelijke brug te komen?

Welke reacties zijn er van RWS, gemeente en provincie na het overhandigde pamflet namens 
alle belangengroepen? 

Wat is er concreet gebeurd nadat alle politieke partijen, gemeente en provincie unaniem 
gesteld hebben dat de Paddepoelsterbrug ter plekke hersteld dient te worden? En welke stap-
pen zijn er door de regionale politiek gezet?

De uitkomst van de rechtszaak over de oorzaak van het ongeluk zegt niets over een onveilige 
brug. Alleen over bediening. Hoe zit dit en wat betekent dit voor ons?

3.Wat waren de plannen voor de definitieve brug en wat zou nog prima passen?
Willem Hollenwand en Linda Tollenaar weten alles van de nieuwe brug die er zou komen vol-
gens de eerdere planstudie en gaan ons daarvan op de hoogte stellen.

Aanwonenden in de oude brugwachterswoning, Willem Hollewand en Lynda Tollenaar waren 
indertijd betrokken bij de planstudie over de nieuwe brug die er omstreeks 2023 zou komen. 
Hier kwam enkele voorstellen uit. Er is toen voor één gekozen. Ondanks dat er verder niets 
veranderd is in de situatie is dit plan van tafel geveegd. En daarmee, vreemd genoeg, ook de 
andere.

 4. Hoe gaat het met u,
met de fietsers, voetgangers, recreatie, scholieren, Pieterpadlopers, forenzen, omwonenden, 
minder mobiele medemensen, de mooie Paddepoelsterweg en het gebied?

Berichten vanuit de belangengroepen en de zaal. 

5. Muzikaal onthaal.
 


