
Van: …… 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 20:12 
Aan: info@flevoland.nl; werkaandeweg@flevoland.nl; Noordoostpolder; Griffie 

Noordoostpolder 
Onderwerp: Espelerweg ter hoogte van de nummers 20 A/B/C/D 
 
Goedenavond, 
 
Naar aanleiding van een ongeluk wat er op 10 januari jl. is gebeurd hoop ik nu toch eindelijk wel jullie 
aandacht te krijgen. 
Ik hoor jullie al zeggen, de Espelerweg is niet gevaarlijk en er zijn geen gewonden gevallen, dus wat klaag 
je weer. 
Wij denken alleen maar, gelukkig dat er geen gewonden zijn gevallen. 
Alleen zit het stresslevel weer boven de 10, aangezien dit al zeker het vierde ongeluk is in een jaar tijd. 
En ook steeds op dezelfde plaats. 
We hebben gehoord dat het nu een Projectweg is en dat er vaker gecontroleerd gaat worden, maar dat 
ze pas 
boetes gaan geven boven de 100 km per uur, dus 20 km te hard. Dit is natuurlijk belachelijk. Als ik op een 
snelweg 10 te hard rijd is het minder gevaarlijk dan op 
een doorgaande weg waar ook mensen de weg moeten oversteken. 
De motoragent heeft ook aangegeven dat de weg niet geschikt is voor een 80km weg omdat de weg te 
smal is.  
 
Ik zeg al zeker, omdat er veel meer gebeurd, alleen dan gelukkig niet met een ongeluk tot gevolg. 
Er draaien veel meer mensen op de plaats waar gisteren het ongeluk is gebeurd, en omdat de snelheid 
niet is in te schatten gaat het gelukkig "vaak net goed". 
 
Wat er zo jammer is aan het hele verhaal is dat de omwonenden vergeten worden mee te nemen in dit 
verhaal. 
Zoals jullie weten is ons buurmeisje voor de deur aangereden, en dit heeft een zeer grote impact gehad. 
Zeker voor de ouders, maar ook voor de andere aanwonenden. 
Iedere auto die hier snel voorbij rijdt en hoort remmen, dan schiet je bloeddruk vreselijk omhoog omdat 
je weet hoe het vreselijk slecht kan aflopen. 
 
Ik woon al sinds 1995 in het blok, en probeer al lange tijd om aandacht voor deze weg te krijgen. 
Helaas is het al jaren zo dat we van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
De Provincie zegt je moet bij de Politie zijn, de Politie bij de Provincie, of nee toch bij de Gemeente en zo 
voort. 
 
Uiteindelijk gebeurt er dus helemaal niks. 
Ja zo heel af en toe komen ze met een lasergun vanuit een politieauto de snelheid van een auto opmeten 
en binnen 3 minuten is de politieauto, die vol in het zicht is van alle auto's, weer vertrokken. 
Gelukkig gaat het ook wel eens goed en wordt er iemand aangehouden die 130 km per uur heeft 
gereden, en zijn rijbewijs mag inleveren. 
 
Neem van mij aan dat het merendeel zeker boven de 100 km per uur rijdt, alleen dan moet je niet met 
een auto op de parkeerstrook gaan staan, want dan zie je ze in Espel al staan. 



Jaren geleden heeft er voor ons een mooie grijze bus gestaan, die een hele dag ging controleren. Big 
business, want om de andere auto reed er een te hard. 
En de agent die in de bus zat, deed tussendoor gewoon administratief werk, dus aan beide kanten werd 
er goed geld verdiend. 
 
Ook zelf de weg opdraaien is een grote ramp. Mede vanwege de snelheid kan je niet meer beoordelen 
wanneer je nu wel/niet kan. 
Hetzelfde met de fiets oversteken. Ze halen voor het blok in, waardoor je het overzicht helemaal kwijt 
bent. 
 
Van ons aanwonenden wordt elke keer maar verwacht dat we gaan helpen bij het ongeluk, maar de hulp 
om alles iedere keer maar te verwerken is er niet. 
Er wordt nooit gevraagd: Hoe gaat het met jullie, kunnen we iets voor jullie doen? Nee dit moeten we 
maar voor lief nemen. 
 
Toen de aanleg van het 60 km gebied kwam is er een avond in Espel gehouden waar ik ook naartoe ben 
gegaan. 
Hier kregen we te horen dat het gedeelte waar wij aan wonen pas in 2024 aan de beurt is. Dit is 
natuurlijk nog heel ver weg, 
maar misschien door deze mail te sturen zijn we op tijd om een NOODKREET te geven dat er ECHT iets 
moet gebeuren. 
 
WIJ ALS BEWONERS VAN DIT BLOK ZIJN HET ZAT. 
 
Wij zouden het dan ook fijn vinden om eens met de organisaties die de verantwoordelijkheid van deze 
weg hebben in gesprek te gaan om het hier eens over te hebben, zodat niet 
alles in de doofpot gestopt wordt. PROVINCIE FLEVOLAND, GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER, POLITIE, 
WIJKAGENT, RIJKSWATERSTAAT. 
 
Geen idee wie hier verantwoordelijk voor is, want we worden al jaren naar het beroemde kastje/muur 
gestuurd. 
 
Hoor heel graag of er een mogelijkheid is om samen tot een oplossing te komen, het liefst zo spoedig 
mogelijk, want de bekende druppel is bijna bereikt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
……………….. 


