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Ens, 23 november 2020

Betr: GVVP 2021-2026 NOP

Geacht college en raadsleden, 

In november/december 2020 a.s. zal het verkeer- en vervoersplan van de gemeente
Noordoostpolder worden besproken en vastgesteld. Via deze brief willen wij, als
gezamenlijke dorpsbelangen in de Noordoostpolder, het volgende nog eens bij U onder de
aandacht brengen:   

Vooral in het voor- en najaar, dat de dagen donkerder zijn en het weer onstuimiger is, is het
voor al het verkeer in onze polder een gevaarlijker situatie. De gemeentelijke buitenwegen
zijn tijdens het ontstaan van de polder aangelegd maar nietþÿ�  �meegegroeidþÿ �� met de huidige
grootte en aantallen vervoersmiddelen.  

Als de agrariërs druk zijn met het planten/zaaien en nu met de oogst binnenhalen, ontstaat
op de buitenwegen vanwege modder vaak een gevaarlijke situatie. De desbetreffende
agrariërs worden wel geattendeerd op het schoonmaken hiervan en de politie let hier ook wel
op. De één doet beter zijn best dan de ander, blijkt uit de praktijk. Ook deze groep inwoners
vraagt zeker aandacht voor dit probleem. Maar hiermee is het probleem nog steeds niet
opgelost. Door met hun in gesprek te zijn geweest komen wij erachter dat de grote overlast
op de wegen niet alleen van deze groep afkomt. Doordat de wegen vandaag de dag te smal
zijn kunnen zowel personenautoþÿ �s, landbouwverkeer en het vrachtverkeer elkaar niet
normaal passeren zonder hiervoor de berm te moeten gebruiken. De bermen zijn hier niet op
berekend en worden hierdoor alleen maar slechter. 
De fietsers (vooral schoolgaande kinderen) en bromfietsers kunnen op wegen zonder
fietspad dan ook niet normaal naar school/naar huis gaan. Het is te gevaarlijk omdat de kans
op uitglijden zeer groot is. Daarnaast is het zicht bij nat en slecht weer op deze wegen ook
slecht. De ramen van de vervoersmiddelen worden snel smerig door opspattende modder en
hierdoor worden fietsers vaak laat opgemerkt. De veiligheid van deze groep staat dan ook
zwaar onder druk. Helaas is er al een dode te betreuren onder Rutten een tijdje geleden en
we willen met elkaar dat dit getal niet gaat oplopen. 

Ons voorstel naar de gemeente is dan ook dat wij als Dorpsbelangen deþÿ�  �probleem wegenþÿ �� 
aangeven en dat de gemeente in een termijn van 10 jaar deze wegen op volgorde van
prioriteit gaan aanpakken middels een verbreding met betonranden van 60 cm naast de
bestaande weg. 



Verder zouden we het gebruik van gele veiligheids- hesjes willen stimuleren voor alle
voetgangers, fietsers en brommers/scooters die gebruik maken van de wegen en fietspaden
in de polder.  

Wij hebben diverse malen met de gemeente contact hierover gehad maar helaas wordt er
nog geen gehoor aan gegeven. Vandaar dat wij, als gezamenlijke dorpsbelangen, jullie
willen vragen dit onder de aandacht te brengen bij het college. 

We hopen hiermee dat dit opgenomen worden in het aankomende verkeers- en
vervoersplan, genaamd GVVP 2021-2026. 

Zouden jullie een en ander verder toegelicht willen hebben, dan willen we dat graag doen om
tot een veiliger NOP te komen voor ons allemaal en zeker voor ons nageslacht. 
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