
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: VVD 

Naam: Theo Jorna 

Onderwerp: Werkzaamheden aan moerasandijviestraat 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding:  Rioleringswerkzaamheden in de Moerasandijviestraat. 

 

Vragen:  

1. Graag zou de VVD fractie van u willen weten waarom de werkzaamheden in de 

moerasandijviestraat moeten leiden tot een zo langdurige afsluiting van deze 

belangrijke verkeersader in Emmeloord?  Dit geeft onnodig veel extra 

verkeersdruk op enkele andere plaatsen in Emmeloord, terwijl het wellicht met 

meer mankracht in een veel kortere tijd (bijvoorbeeld een weekend) geregeld had 

kunnen worden. Andere steden kiezen wel voor dit soort oplossingen! 

Antwoord. 

Op deze plek wordt het transportriool voor afvalwater vervangen en komt 

een extra regenwaterriool. Het transportriool ligt hier op ca. 4,50 m 

diepte, naast de brughoofden, naast een grote boom en naast diverse 

kabels en leidingen. Daarom is het noodzakelijk om een tijdelijke 

damwand aan te brengen zodat er een sleuf gegraven kan worden. 

Na vervangen van het riool moet de sleuf laagsgewijs aangevuld en 

verdicht worden om zettingen te voorkomen. De bestrating in de kruising 

wordt vervangen door asfalt met een verkeersdruppel, een drempel en 

voetgangersoversteek. Nutsbedrijven moeten wat aanpassingen doen aan 

hun leidingwerk. Al met al veel werk op een beperkte ruimte. Het is dan 

ook niet goed mogelijk om er verschillende ploegen op te zetten. Daar is 

in het bestek ook geen rekening mee gehouden. Bovendien wordt in de 

Europalaan tussen de brug en de Scandinaviëlaan meteen de asfalt-

toplaag van de weg vervangen. Daarmee verwachten we een afsluiting 

tot 15 november a.s. nodig te hebben. De werkzaamheden zijn nu 

ingepland, zodat de weg rondom de feestdagen weer open kan zijn. 

 

2. Daarnaast vragen wij ons af of u ook al te maken heeft gehad met schade claims 

van winkeliers die mogelijk te maken hebben met inkomstenderving gedurende de 

periode van afsluiting van een deel van de moerasandijviestraat en hoe u daar 

mee om bent gegaan? 

Antwoord. 

Op 6 september is er speciaal voor de winkeliers en bewoners van de 

Moerasandijviestraat een info-avond op het gemeentehuis geweest om de 

belanghebbenden te informeren over de afsluiting en de gevolgen. Daar 

was ook gelegenheid om aan te geven welke maatregelen er genomen 

kunnen worden voor betere bereikbaarheid, bebording e.d.  

Wethouder Poppe was hierbij aanwezig. De opkomst was zeer 

teleurstellend: geen enkele winkelier en slechts een bewoner. 

Er wordt vaak wel gevraagd naar financiële compensatie. In principe 

wordt geen schade vergoed, dat wordt nooit gedaan. Dat zou dan overal 

moeten gebeuren waar werkzaamheden uitgevoerd worden en is niet 

realistisch. De werkzaamheden zijn van algemeen belang, omdat het gaat 

om renovatie van het rioolstelsel. Als dit niet gebeurd zullen bewoners 

schade ondervinden omdat een goede afvoer van riool- en regenwater 

niet meer gegarandeerd kan worden.  


