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Onderwerp: Nieuwe locatie POP verdeelkast Garrelsweer
Beste dorpsbewoner,
Ten behoeve van snel internet voor de regio heeft Rodin Group begin dit jaar in de speeltuin
aan de Ockingeheemlaan in Garrelsweer een POP verdeelkast geplaatst. Het plaatsen van
deze POP verdeelkast heeft bij bewoners tot ongenoegen geleid. Naar aanleiding hiervan
hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met betrokken partijen om tot een
oplossing te komen.
Nieuwe locatie
Inmiddels zijn de gesprekken met diverse betrokkenen afgerond en is er overeenstemming
bereikt voor een nieuwe locatie voor de POP verdeelkast. De POP verdeelkast wordt
verplaatst naar het veldje op de hoek Ockingeheemlaan - Bovendijks (ook bekend als de
oude locatie Jeu-de-Boules baan). Deze locatie is in samenspraak met de direct
omwonenden vastgesteld, evenals het bijbehorende inpassingsplan. Het inpassingsplan
kunt u terug vinden op de website van Dorpsbelang Garrelsweer (www.garrelsweerinfo.nl).
Planning
Dit betekent dat Rodin op korte termijn voorbereidingen gaat beginnen met voorbereidende
werkzaamheden voor de daadwerkelijke verplaatsing van de POP. In onderstaand schema
vindt u een globale planning van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.
Week
36
36-43
43-44
45-46
48-49

Periode
31 augustus – 6 september
31 augustus – 25 oktober
19 oktober – 1 november
2 november – 15 november
23 november – 6 december

48 e.v.
48 e.v.

Vanaf 23 november
Vanaf 23 november

Werkzaamheden
Informeren omwonenden
Voorbereidende werkzaamheden
Fysieke verplaatsing POP
Herstelwerkzaamheden speeltuin
Opleveren speeltuin in oude staat (in overleg
met speeltuincommissie en Dorpsbelang
Garrelsweer)
Uitrol huisaansluitingen
Start inpassingsplan POP hoek
Ockingeheemlaan - Bovendijks

Bovenstaande planning is onder voorbehoud en kan enigszins afwijken. Voorafgaand aan de
fysieke verplaatsing van de POP, die nu is voorzien in week 43 of 44, worden de direct
omwonenden en de mensen die hier naar verwachting overlast van zullen ondervinden
geïnformeerd.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Dorpsbelang Garrelsweer (voor vragen m.b.t. de locatie) en met Rodin Group (voor vragen
m.b.t. de planning van de werkzaamheden).
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang Garrelsweer
Rodin Group
Gemeente Loppersum

