
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: Johan Goos 

Onderwerp: Renovatie Urkerweg traject Tollebeek-Urk 

Datum indiening vragen: 26-03-2015 

 

Inleiding 

Onlangs was ik op de jaarvergadering van Tollebeek. Tijdens de jaarvergadering was de 

provincie Flevoland aanwezig om uitleg te geven over de renovatie van de het traject van 

de Urkerweg tussen Tollebeek en Urk. Er werd deze avond verteld dat men het dorp 

gedurende 4 weken maar via een weg/straat in en uit kan. Volgens mij is dat de 

Hertshoren. Hierover heb ik een aantal vragen 

 

Vragen:  

 

1. Is bij de gemeente bekend dat het dorp gedurende 4 weken maar via een straat/weg 

toegankelijk is. Ja/Nee 

Antwoord: 

Ja 

 

2. Wanneer al het verkeer via alleen deze straat gedurende 4 weken wordt gebruikt zal 

dit lijden tot overlast en verkeersonveilige situaties. Gaat de gemeente tijdelijke 

maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen gedurende deze periode. 

Antwoord: 

De gehele Urkerweg van Urk t/m Tollebeek is dan afgesloten. Alleen de 

inwoners van Tollebeek zullen dan gebruik maken van deze route. Vooralsnog 

worden er geen maatregelen genomen. Mocht in de uitvoering blijken dat dit 

wel nodig is zal daarop geanticipeerd worden. 

 

3. Voor zover ik heb begrepen moet de rotonde Nimrodstraat-Urkerweg worden vergroot 

omdat deze niet meer voldoet aan de hedendaagse normen. Is met de provincie ook 

gesproken over deze rotonde om deze in een kortere tijd dan 4 weken te renoveren 

zodat Tollebeek dan weer toegankelijk is vanaf twee kanten. Zo nee waarom niet. 

Antwoord: 

Er is niet gesproken over een kortere uitvoeringsduur. De totale uitvoeringstijd 

is 6 weken. De werkzaamheden van de rotonde worden in die tijd uitgevoerd. 

De rotonde wordt geheel gerenoveerd. Daarnaast wordt er een nieuwe 

overrijdbare strook in het midden eiland aangebracht. Deze voldoet niet meer 

aan de rijcurve. Deze strook wordt uitgevoerd in beton. Daar zit ook met name 

de uitvoeringsduur. Ze zitten nu eenmaal met de uitharding van het beton. 

Eigenlijk zijn de 4 weken al krap. 

 

4. Waarom is de gemeente met de provincie niet overeengekomen, en is het in het 

bestek en dus aanbesteding niet opgenomen om versneld de rotonde te renoveren 

zodat er veel minder overlast is voor het dorp gedurende bijvoorbeeld 1-2 weken. 

Antwoord: 

Zie de beantwoording bij vraag 4.  

 

5. Is de gemeente alsnog bereid in gesprek te gaan met de provincie om rotonde bij 

Naaktgeboren, Nimrodstraat-Urkerweg versneld aan te laten leggen als dit nog niet 

met de provincie voor deze locatie is besproken. 

Antwoord: 



De gemeente gaat niet in onderhandeling met de provincie omdat we 

verwachten dat er geen problemen gaan ontstaan qua verkeersveiligheid. De 

provincie doet al moeite genoeg om de uitvoeringsduur te beperken. 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 1 april 2015 

Contactpersoon: Marcel Jansen 

E-mail adres:  m.jansen@noordoostpolder.nl 

Tel: 633911 

 


