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Onderwerp: Rotonde kruising Nagelerweg, Randweg, Amsterdamweg 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2016 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. rotondes in vergelijking met kruisingen zorgen voor een betere doorstroming van 

het verkeer (zie ook Vlot afwikkelen verkeer vanuit het centrum', PN pag. 17 en 
de voorgenomen rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan, VJR pag. 22) ; 

2. genoemde kruising onderhoud nodig heeft, en de huidige verkeersregelinstallatie 
vervangen moet worden; 

3. de Nagelerweg in 2017 aan de beurt is voor groot onderhoud aan weerszijden van 
deze kruising, 

van mening dat 
1. investeringen in verkeerssituaties verstandig en toekomstgericht moeten zi jn; 
2. toekomstgericht zou shared space kunnen zi jn; 
3. het verkeersaanbod hier groter gaat worden i.v.m. de op korte termijn 

veranderende situatie richting de N50, 

draagt het coiiege op 
1. af te zien van de geplande renovatie van deze kruising en te kiezen voor de 

aanleg van een rotonde; 
2. de mogelijkheid te bekijken of deze rotonde ingericht kan worden volgens de 

Shared Space gedachte; 
3. dit te combineren met het geplande groot onderhoud van de Nagelerweg in 2017; 
4. in de begroting 2017 budget vri j te maken door geen geld meer uit geven aan een 

nieuwe verkeersregelinstallatie en uit groot onderhoud wegen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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