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Vraag:
In de decemberrapportage worden de overhevelingen naar 2022 kort benoemd.
Hierover heb ik een verduidelijkende vraag, over de overheveling van € 496.950, t.b.v. de Oudeweg 
te Marknesse. Zoals daarbij benoemd wordt, vormt de Oudeweg een alternatief voor de gewenste 
rondweg om de dorpskern te ontlasten.

Vraag:
Graag inzicht in de besteding van dit budget? 

1) Welke aanpassingen worden er gedaan bij het kruispunt op/net over de sluis van 
Marknesse?
Bij het alternatief voor de rondweg zal het zware verkeer, waaronder vrachtauto’s, met een 
zeer krappe bocht rechtsaf moeten naar de Oudeweg. Daarbij kruisen zij de fietsroute van 
de basisschoolgaande kinderen uit de kinderrijke buurt van Marknesse-zuid en overig 
fietsverkeer. 
Fietsers bevinden zich daar in de gevaarlijke dode hoek van de vrachtauto’s. Hoe wordt de 
veiligheid van de fietsers daarbij gewaarborgd?

Antwoord:
Op dit moment zijn er nog geen uitgewerkte plannen die voorzien in aanpassingen 
bij/op het kruispunt ter hoogte van de sluis. 

De verkeersafwikkeling van fietsers ter hoogte van dit kruispunt is zeer complex, 
doordat de verkeersbwegingen zeer diffuus zijn. Rondom dit kruispunt en de 
omgeving Marknesse zijn diverse ontwikkelingen en uitdagingen. Mogelijk 
oplossingen zitten nu in een verkennende  fase. Voor de uitwerking van de plannen 
zullen wij het dorp en de directe omgeving betrekken.

Uiteraard blijven wij ons in de tussentijd inzetten voor de verkeersveiligheid, de 
situatie rondom het kruispunt zal goed gemonitord worden. 

2) In het verleden is door de gemeente de toezegging gedaan dat deze kruising veilig gemaakt 
wordt om dit alternatief voor de rondweg verantwoord en veilig uit te voeren. 
Zijn de kosten hiervoor ook in dit budget opgenomen?
Wij zouden de kosten hiervoor graag inzichtelijk krijgen met daarbij tevens een overzicht 
van de verkeerssituatie bij de sluis na deze aanpassingen.

Antwoord:
De kosten voor aanpassingen aan dit kruispunt zijn niet opgenomen in het budget 
Oudeweg. 
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