
 

 

 

 
Verzoek tot agendering tijdens een commissievergadering  
 

 

 
Onderwerp: maak fietsen in Noordoostpolder veiliger en aantrekkelijker 
 

 
Indiener voorstel: Wim van Wegen (D66) 
 
Ondersteuners voorstel: Gerda Knijnenberg (CU-SGP) en Lianne Mulder (PvdA) 
(afspraak is dat er minimaal twee andere fracties een agenderingsvoorstel ondersteunen)   
 

 
Commissie: Woonomgeving                    Datum: 28 november 2022 
 

 
Aanleiding 
De vraag of de aanhoudende zorgen van bewoners, verschillende moties en wensen vanuit de raad 
over de fietsveiligheid en de aantrekkelijkheid van fietsen in Noordoostpolder worden opgepakt door 
het college in de aanloop naar besluitvorming over het Mobiliteitsplan (beoogd raadsvergadering 6 
maart 2022). 
 

 
Doel bespreking 
Als indieners willen we de urgentie van de veiligheid én de aantrekkelijkheid van het fietsen in 
Noordoostpolder onder de aandacht brengen van het college en raad door met elkaar in aanloop naar 
besluitvorming over het Mobiliteitsplan beeldvormend van gedachten te wisselen over de volgende 2 
onderwerpen: 
1) Veiligheid fietsen  
2) Aantrekkelijkheid fietsen 
We willen hierbij niet vooruitlopen op besluitvorming in het Mobliteitsplan, maar ter voorbereiding 
hierop de commissie over de door het college ingezette acties ten aanzien van veilig en aantrekkelijk 
fietsen in Noordoostpolder laten informeren.  
 
Veiligheid fietsen 
Er hebben zich, met name aan de buitenwegen, het laatste jaar tot anderhalf jaar verschillende 
groepen bewoners gemeld bij de gemeente. Welke zorgen zijn er gedeeld? Wat is er met de hun 
zorgen gebeurd? Welke concrete maatregelen is het college voornemens te doen om de veiligheid 
van fietsers in Noordoostpolder te verbeteren? Met dit verzoek willen de indieners hierover alvast 
beeldvormend worden geïnformeerd met het oog op de voorbereiding richting besluitvorming over het 
Mobiliteitsplan in 2023. 
 
Aantrekkelijkheid fietsen 
Onlangs heeft het college in beantwoording op een toezegging de raad geïnformeerd dat het is 
gestopt met het project fietspad Zwartemeerdijk en met een voorstel voor een nadere invulling zal 
komen in het kader van het Mobiliteitsplan. De indieners verzoeken het college de commissie 
beeldvormend te informeren wat het college bereid is te doen om het fietsen in Noordoostpolder 
aantrekkelijker te maken en wat het daarbij nodig heeft van de gemeenteraad. Naast de realisatie van 
het fietspad langs de Zwartemeerdijk (waar al jaren sprake is van een status quo tussen de provincie, 
het waterschap en de gemeente), valt er ook te denken aan het doortrekken van het fietspad 
Emmeloord-Wellerwaard naar het Kuinderbos en verbeteringen voor de aantrekkelijkheid van fietsen 
binnen Emmeloord.  
 

 
Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen 
Als de commissie zich een goed beeld heeft gevormd wat het college tot nu toe met de geuite zorgen 

https://www.toezeggingen.nl/noordoostpolder?toezegging=203


van bewoners is gebeurd en wat het college voornemens is te doen op basis waarvan de commissie 
met elkaar het gesprek kan voeren en zich kan voorbereiden op besluitvorming over het 
Mobiliteitsplan, zowel ten aanzien van veiligheid als aantrekkelijkheid van fietsen in Noordoostpolder. 
 

 
Wat verwacht u van het college 
Dat het college de commissie zowel over het veiligheidsaspect als de aantrekkelijkheid van fietsen 
middels een presentatie beeldvormend informeert.  
 

 

 
Voorgestelde wijze van bespreking: 

 
- Korte toelichting op het agendaverzoek door de indiener(s) 
- Nadere informatie door het college 
- Onderlinge discussie 
- Samenvatting door indieners en conclusies 
- Conclusie door de voorzitter  
 

NB. Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen besluitvormende of 
bindende uitspraken ontleend. 
 

 


