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Informatieve avond over Paddepoelsterbrug door Rijkswaterstaat

Op dinsdagavond 3 december houdt Rijkswaterstaat een informatieve avond over haar plan-
nen en planning betreffende de Paddepoelsterbrug.

Tijd:  20.00 uur (inloop vanaf 19.30 u.)

Plaats: Cafe Hammingh, Hunzeweg 32 9893 PC Garnwerd

Pas recent, te weten op zaterdag 23 november, liet Rijkswaterstaat (RWS) aan Brugterug 
weten dat ze deze avond houden met het verzoek dit door te geven aan de achterban.

Gezien dat dit nogal kort dag is en wij eigenlijk vinden dat RWS zelf ook eerder openbaar had 
moeten maken dat deze avond er zou komen, twijfelden we hier eerst aan.

RWS heeft alleen aan Brugterug en de klankbordgroep een bericht gestuurd. Ook de om-
wonenden zijn pas vandaag (= 27 november) op de hoogte gesteld. Tenminste, enige. Alle-
maal? Weten we niet.

We geven het nu door omdat er al verscheidene mensen zijn die aangegeven hebben er naar-
toe te willen gaan.

Brugterug zal in ieder geval aanwezig zijn.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van RWS op het pamflet, de brief van de 41 fracties aan de 
minister en de vragen in de Tweede Kamer.

Op 13 november is er het bestuurlijk overleg geweest. Waarbij hetzelfde tijdschema en plan-
ning als eerder genoemd wordt aangehouden. Over het pontje wordt niet meer gesproken 
maar de optie "geen brug" blijft maar staan.

Op 23 november hadden we een prachtige actie met een oversteekmogelijkheid. Enthousiaste 
mensen. En weer nieuwe supporters en fans erbij. Mensen vol ongeloof dat er nog steeds 
geen brug is.

We wachten even de berichten uit de tweede kamer en de plannen van RWS af en willen dan 
weer een Brugterugcafé organiseren.

Hartelijke groeten en misschien tot dinsdag, Baudien

Rode Kruis afdeling Groningen organiseert dag-/middaguitjes

Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap organiseert Rode 
Kruis afdeling Groningen dag-/middaguitjes. Dit wordt begeleid door vrijwilligers van het Rode 
Kruis Noord-West Groningen.

 ¾Dinsdagmiddag                       3 december      Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis

Middaguitjes zijn ongeveer van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Informatie en opgave      Hennie Wijbenga       0595 402600 / 0651159922

            Agnes Buikema          050 3061678


