
 

 

 

 

 

 

Fractie: Socialistische Partij (SP) 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: Verkeerssituatie (winkelgebied) Europalaan 

Datum indiening vragen: 4 maart 2016 

 

Vorig jaar is er een informatiebijeenkomst geweest in het gemeentehuis over de 

verkeerssituatie aan de Europalaan. Inwoners mochten hier hun wensen uitspreken. 

Wethouder Poppe had de SP toegezegd om ons op de hoogte te houden wat het verdere 

proces zou zijn. Helaas hebben we nog niks vernomen.  

 

Vragen: 

1. Komt er een vervolg op de bijeenkomst die is gehouden voor inwoners? 

Antwoord: 

De bedoeling is om nog een bijeenkomst te houden met de ondernemers en de 

direct omwonenden. Dus niet wijkbreed. 

 

2. Zijn inwoners al geïnformeerd na deze bijeenkomst? Zo ja, waarom hebben wij, als 

ook aanwezige op de bijeenkomst, nog niks gehoord? 

Antwoord: 

Er is op 19 januari 2016 een brief verstuurd over de terugkoppeling naar de 

ondernemers en direct omwonenden. Met een bijlage over de hoofdzaken van 

de opmerkingen die door bewoners e.d. gemaakt zijn.  

 

3. Wat wordt er gedaan met de opties die de gemeente had gemaakt? En wat met de 

inbreng van inwoners? 

Antwoord: 

Er zijn meerdere oplossingen uitgetekend, voornamelijk om te kijken wat de 

consequenties hiervan in het gebied zijn. Alle oplossingen hebben voor- en 

nadelen. 

Maar vooral op verkeerskundig gebied, indeling parkeervakken en de 

fietsstroken, zal nog veel bekeken moeten worden wat de meest veilige 

oplossing kan zijn. 

Van de inbreng van de bewoners zijn wel een aantal suggesties ingevuld, maar 

uiteraard niet alles. De verkeersafwikkeling ter plaatse kan nogal wat invloed 

hebben op de overige ontsluitingswegen in Emmeloord, met name als de 

verkeersstromen anders gaan lopen. En om het doorgaande verkeer te 

verminderen / ontmoedigen, zijn drastischer maatregelen nodig. 

 

4. Is het een college bevoegdheid om dit plan uit te werken/uit te voeren of komt het  

ook terug in de commissie vergadering? 

Antwoord: 

Dit betreft een uitvoeringsaangelegenheid, en dus een zaak van het college. 
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