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Onderwerp: veiligheid fietsroutes Noordoostpolder

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de programmabegroting 2021-2024 te lezen is (pag. 25) dat veilige wegen met een vlotte 

doorstroming een van de ambities van gemeente Noordoostpolder is;
2. een veelgebruikt vervoermiddel op deze wegen de fiets is, met name door scholieren;
3. er in Noordoostpolder een aantal drukke ‘scholierenroutes’ is over buitenwegen die niet zijn 

uitgerust met een fietspad;
4. zowel de kwaliteit als de inrichting van de infrastructuur een rol speelt bij het ontstaan van 

fietsongevallen;
5. de raad eerder dit jaar heeft besloten tot versobering van de onderhoud van wegen,

van mening dat
1. in Noordoostpolder fietsers - en scholieren in het bijzonder - zich in een veilige omgeving 

moeten kunnen verplaatsen;
2. in toenemende mate de fiets (o.a. door e-bike gebruik) wordt gebruikt tussen de dorpen en 

Emmeloord (behalve door scholieren geldt dit ook steeds meer voor toeristen);
3. er goed gekeken moet worden naar de invloed van de intensiteit van het verkeer en de 

kwaliteit en breedte van het wegdek in relatie tot de veiligheid van de fietsroutes;
4. er de komende jaren gewerkt moet worden aan het verbeteren van de veiligheid op de 

drukste scholierenfietsroutes en die op de meest gebrekkige wegen (zonder fietspad);
5. om de juiste maatregelen te nemen het belangrijk is om een goed overzicht van de huidige 

situatie te verkrijgen,

Besluit de Programmabegroting 2021-2024 gewijzigd vast te stellen onder toevoeging van een 
activiteit onder speerpunt 1 - Noordoostpolder beter bereikbaar (pag. 26)

1.5- Wij brengen de veel 
gebruikte fietsroutes in kaart die 
onveilig zijn voor fietsers

Het is belangrijk dat aantoonbaar onveilige 
fietsroutes bij de behandeling van het GVVP in kaart 
gebracht zijn, zodat de rapportage daarvan mede 
gebruikt kan worden bij de beleidsvorming en bij de 
vertaling naar het uitvoeringsplan.________________
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