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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen
Maatregelen Voorsterweg geen dhr. D. Weda 

Geachte bewoner aan de Voorsterweg,

Afgelopen tijd heeft de gemeente Noordoostpolder meerdere e-mails ontvangen van bewoners aan de 
Voorsterweg. Hierin uiten de bewoners hun zorgen over de toenemende snelheid en drukte op de 
Voorsterweg. 

Via deze brief willen wij u informeren over de voorgenomen aanpak.

Toekomstige ontwikkelingen
Rondom de Voorsterweg zijn verschillende ontwikkelingen gaande, zoals de komst van het MITC, een 
Fletcher Hotel en de gebiedsontwikkeling van het Waterloopbos. Vanuit omwonenden is er een zorg 
dat het aantal weggebruikers toe zal nemen, waarbij er volgens hen een onveilige situatie ontstaat. 

Naar aanleiding van meerdere verzoeken van bewoners willen we als gemeente maatregelen treffen 
die tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners op korte termijn. Om zo mogelijk de snelheid te 
remmen en het verblijfsklimaat te bevorderen.

De Voorsterweg aanpassen naar 60km/u 
Dinsdagochtend 1 februari heeft het college besloten ervoor open te staan om de Voorsterweg door 
een verkeersbesluit aan te passen naar een 60km/u weg. Om dit te bewerkstelligen en te handhaven 
zullen er ook aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Hierover willen we graag in gesprek 
met de vertegenwoordigers van de omwonenden. 

In gesprek met vertegenwoordigers van omwonenden
We gaan in gesprek met ……………… en twee aanwonenden van de weg. Zij zijn inmiddels 
uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek willen we de te nemen maatregelen en opties 
voorleggen. 

Planning 
De gemeente richt zich erop de te nemen maatregelen mee te nemen in de onderhoudswerken van dit 
jaar op de Voorsterweg. Een definitieve datum kan nog niet worden genoemd. Deze komt voort uit het 
uitvoeringsprogramma Wegen en Riolering, dat in begin maart in het college wordt behandeld.

Over de uitkomst van het gesprek met de vertegenwoordigers zullen wij u een brief toesturen. Als er 
meer duidelijkheid is wanneer welke maatregelen genomen gaan worden zullen wij u opnieuw per 
brief informeren.

Voor opmerkingen en vragen kunt u een mail sturen naar Dennis Weda (…………..).

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,



de heer R.R. Burghoorn
manager Beleidsontwikkeling 


