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Espel, 23 februari 2021

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad Gemeente Noordoostpolder,

In deze brief willen we graag uw update vragen over de verbreding van het Ankerpad, Espel.
Op 17 juni 2020 hebben wij op locatie gesproken met een belangrijk deel van de Gemeenteraad over
de verbreding van het Ankerpad. Ter referentie is de brief bijgevoegd.
We hebben constructief overleg en discussie gehad en ter plaatse vast kunnen stellen dat de weg
smal is en dat er met hedendaagse machines geen ruimte meer is voor ander passerend verkeer.

In de aankondiging van het onderhoud van de
weg is de verwachting gewekt dat het Ankerpad
voorzien zou worden van verbreding. Tijdens het
onderhoud werd ons verteld dat er op dat
moment geen verbreding gemaakt werd. Later is
in een brief van de gemeente (017173021)
gesteld dat het budget op was en dat het
aanbrengen van bermbeton afhangt van het
nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan
wat in 2020 afgerond zou worden.

Het onderhoud aan de weg is dus gedaan, maar
het is naar onze mening niet voltooid.
In de huidige situatie wordt de berm
kapotgereden en ontstaan er (soms grote) gaten.

Bewoners en aanliggende bedrijven kijken daarom al jarenlang uit naar een veilige berm zonder gaten
met deze hoofdredenen:

- De veiligheid voor met name fietsers tijdens passeren van (vracht) autoþÿ �s of
landbouwvoertuigen

- Het Ankerpad eenþÿ�  �ringwegþÿ �� functie heeft voor bedrijven langs de dijk en omliggende wegen
omdat verkeer niet altijd door het dorp gaat waardoor er meer verkeersbewegingen zijn

- Er relatief veel grote bedrijven en verwerkers van akkerbouwgewassen aan het Ankerpad of
aan de dijk gelegen zijn en bijbehorende verkeersbewegingen met zich mee brengt.

De vraag waarop we graag antwoord en invulling op zien is:

Wanneer wordt de wegverbreding toegepast om de bermen te verbeteren en veiligheid te
waarborgen?

We gaan graag met u in gesprek over het vervolg en invulling om de verbreding van het Ankerpad
prioriteit te geven.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep verbreding Ankerpad
 
 

 


