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Eerste fase afgerond
In oktober is de nieuwe fietsonderdoorgang (N48)  
in gebruik genomen. Om gebruik te kunnen
maken van de fietsroute vanaf de
onderdoorgang, zijn de essentiële onderdelen
van de route na de zomervakantie gerealiseerd.
Hiervoor zijn asfaltonderlagen op het Broekdijkje
en vanaf het Broekdijkje tot en met de stuw
aangelegd. In fase 2 wordt er een definitieve
keuze gemaakt voor een fietspad of een
fietsstraat en wordt de definitieve deklaag
aangelegd.

De gemeente Ommen vindt veilige en
comfortabele fietsverbindingen belangrijk voor
haar inwoners, voor scholieren, toeristen,
forenzen en recreatieve fietsers. Daarnaast heeft
ze de ambitie om het fietsen in Ommen te
stimuleren. Daarom wordt de komende 1,5 jaar
hard gewerkt aan het realiseren van 3 projecten
voor nieuwe en verbeterde fietsverbindingen. 

Dante: vanaf Hessenweg West tot en met
(nieuwe rotonde) Danteweg
Kindplein West: Patrijsstraat
Chevalleraustraat: vrijliggend fietspad en
reconstructie Chevalleraustraat

Dit betreft de fietsverbindingen:
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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de
voortgang van de fietsverbinding projecten in
Ommen.
 

www.ommen.nl



Inloopbijeenkomsten goed bezocht 

Voor de Kievitstraat zijn de verkeerskundige principes duidelijk. Het traject vanaf de stuw tot aan de eerste bocht
bij de Merelstraat wordt ingericht als een fietsstraat met een combinatie van langsparkeren. Het vervolgtraject tot
aan de Patrijsstraat wordt voorzien van fietssuggestiestroken. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over
het ontwerp van dit traject. 

De tweede inloopbijeenkomst vond plaats op dinsdag 
2 november in de Carrousel. In tijdblokken van een half uur
kwamen ongeveer 80 belangstellenden langs om het ontwerp
voor de Chevalleraustraat/Patrijsstraat te bekijken. Ook hier
waren de bezoekers grotendeels positie. Met name de
verkeersveiligheid voor de fietser die door het gewenste
vrijliggende fietspad ontstaat, is positief ontvangen. 

Bent u nieuwsgierig naar de ontwerpen of wilt u ze nog eens
bekijken? De ontwerpen voor zowel de Hessenweg West als
de Chevalleraustraat vindt u op de projectpagina
‘Fietsverbindingen Ommen’ op de website www.ommen.nl.

De volgende stap is dat de ontwerpen o.a. met de
input vanuit de inloopbijeenkomsten, nader
worden uitgewerkt tot definitieve plannen voor de
Hessenweg West en de Chevalleraustraat. Zodra
deze definitief zijn start het proces voor het
contracteren van een aannemer die het totale
project kan uitvoeren en in het voorjaar van 2022
kan starten met de werkzaamheden.

Chevalleraustraat 2
7731 EE Ommen
Postadres 
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Contact en/of vragen
Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief vragen of
opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail
te sturen naar gemeente@ommen.nl onder vermelding van
'Fietsverbindingen Ommen'.
Meer informatie vindt u op de projectpagina op
www.ommen.nl

Om de schetsontwerpen met de omgeving te delen en reacties daarop op te halen zijn twee inloopbijeenkomsten
georganiseerd. De eerste was op dinsdag 26 oktober in Café Calluna. Zo’n 30 belangstellenden, veelal aanwonden
van de Hessenweg West, kwamen langs om het ontwerp voor de herinrichting van de Hessenweg West te
bekijken en er vragen over te stellen. De reacties waren vooral positief. De meeste aanwezigen vinden de
Hessenweg West als fietsstraat een toegevoegde waarde voor de fietsroute van en naar Ommen. 

Tijdens beide bijeenkomsten zijn er veel vragen gesteld,
opmerkingen geplaatst en was er discussie over een aantal
punten. Veel aanwezigen hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om hun opmerkingen te noteren en voor ons
achter te laten of deze op een later moment aan ons te
mailen. Alle opmerkingen zijn verzameld en besproken in het
projectteam. De verzameling van de vragen met de
antwoorden kunt u binnenkort lezen op de projectpagina
Fietsverbindingen Ommen op de website.

Veelgestelde vragen
Vervolg
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