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Straten in ’t Zandt op
de schop voor riolering
REDMAR BOSMA

’T ZANDT De Molenweg en Hoofd-
straat in ’t Zandt worden voor-
zien van een nieuwe riolering.
De werkzaamheden beginnen in
maart.

Er wordt zo’n 700 meter aan rio-
lering vervangen. Onderzoek
wees uit dat die van nu niet meer
in goede staat is en te dicht tegen
het wegdek aanligt, dat eveneens
onder handen wordt genomen.
„Dit kost meer geld, maar zo doen
we het wel meteen goed”, aldus
wethouder Pier Prins van de ge-
meente Loppersum. „Anders zou-
den we daar waarschijnlijk over
vijf jaar mee aan de gang moeten.
Bewoners hebben dan tweemaal
last van de wegwerkzaamheden.’’

Deze worden ingezet vanaf de
Molentil, die eveneens wordt ver-
vangen, en gaan door tot en met
de Hoofdstraat. De werkzaamhe-
den bestaan uit vier fases. De eer-
ste neemt zo’n jaar in beslag en
eindigt halverwege de Molenweg.

Dit heeft onder meer gevolgen
voor het doorgaande verkeer en
de landbouw. Zij worden via een

alternatieve route omgeleid.
Voor bewoners die hun auto

normaal in de Hoofdstraat of Mo-
lenweg parkeren, is een plek ge-
vonden op veldjes bij de Ooster-
straat en Henk Oostingstraat. De
stoepen voor de huizen worden
vervangen door platen, zodat de
straten begaanbaar blijven voor
voetgangers.

Volgens voorzitter Dennis Vij-
ver van dorpsbelangen is er in de
aanloop naar het besluit goed
contact geweest met de gemeen-
te. „Twee duimen omhoog voor
de communicatie. Er waren bij-
eenkomsten waarbij bewoners
werden voorgelicht en vragen
konden worden gesteld. Daar-
naast kwam de klankbordgroep
regelmatig samen om het plan
met de gemeente te bespreken.
De reacties zijn over het alge-
meen erg positief”, zegt hij.

Zelf hij is zeer te spreken over
het plan. „De afgelopen vijfen-
twintig jaar is er weinig gedaan
aan de fatsoenering in ’t Zandt.
Dit is daarom zeer welkom. We
willen inzetten op recreatie en
toerisme. Daarvoor heb je een
goede basis nodig.”


