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Vragen commissieleden WO over verkeersveiligheid Emmeloord

Vragen:
Vraag 1: Veiligheid langzaam verkeer Paardenmarkt.

De doorgang voor fietsers en mensen met een scootmobiel op de Paardenmarkt vanuit 
de Ingenieursbuurt blijkt vaak te zijn geblokkeerd door fout geparkeerde auto's. Dit alles 
zou kunnen worden opgelost door de strook bedoeld voor fietsers en scootmobielen te 
voorzien van een driehoek met fiets. Kan de wethouder de commissie WO de toezegging 

doen dat hij snel actie gaat ondernemen?
Antwoord:
De huidige zwarte palen worden verplaatst zodat er geen auto meer voor de 
doorgang kan gaan staan.

Vraag 2: Fietsstroken Emmeloord-Centrum. 
De wethouder heeft na eerdere vragen hierover aangegeven er niets voor te voelen de 

fietsstroken van een rode kleur te voorzien, maar zei wel dat hij bereid was om een 
aantal witte fietssymbolen aan te brengen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Kan de 
wethouder een update geven?
Antwoord:

Fietssymbolen houden geen stand op deze klinkerverharding. Het plan is om 
extra noppen aan te brengen om zo de lijnen te verduidelijken.

Vraag 3: oversteek Moerasandijviestraat.
Bij de aanleg van de nieuwe riolering en een nieuw wegdek is volgens de omwonenden 
toegezegd dat er een veiliger oversteek zal worden aangelegd dan de oversteek die nu 
ter hoogte van Aleko ligt. Toen de werkzaamheden gereed waren, kwam men erachter 

dat men vergeten was de oversteek aan te leggen. Vervolgens is omwonenden medio 
2012 per brief toegezegd deze oversteek alsnog aan te leggen. De vraag is: Is er al zicht 
op de aanleg van de toegezegde oversteekplaats?
Antwoord:

Deze oversteekplaats wordt aangelegd tijdens de werkzaamheden aan de 
toekomstige rotonde Moerasandijviestraat-Espelerlaan. Dit is destijds ook zo 
afgesproken toen de PU hier vragen over gesteld heeft. 
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