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dorpsbelangespel@hotmail.com

Betreft : verbreding Ankerpad
Aan : Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders Gemeente

Noordoospolder

Espel, 19 mei 2020

Geachte Gemeenteraad,

In de afgelopen weken is aan het Ankerpad in Espel een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De
bewoners en Dorpsbelang Espel hebben de verwachting dat de weg ook voorzien zou worden van
verbreding, zoals in de aankondigingsbrief van d.d. 22-4-2020 is aangegeven.

Pas tijdens de werkzaamheden werd duidelijk dat er geen verbreding zou worden uitgevoerd.
Zoals in de brief van de gemeente d.d. 6-5-2020 (bijgaand) staat vermeld. Hierover zijn we erg
teleurgesteld en er heerst grote ontevredenheid onder de aanwonenden van het Ankerpad. We
vragen ons af of hiermee de veiligheid gewaarborgd is.

In de brief van de gemeente staat tevens vermeld dat er reeds meerdere keren overleg is geweest
met de gemeente en Dorpsbelang Espel omtrent de staat van de weg. Er is toen ook
geconcludeerd dat het Ankerpad in aanmerking komt voor verbreding, door middel van
betonranden.
Het onderhoud van het Ankerpad was in onze ogen een goede kans geweest om tegelijkertijd de
weg verbreden en daarmee veiliger en gelijkwaardig met andere wegen te maken.

Het effect van het ontbreken van de verbreding heeft verschillende gevolgen:

- Gezinnen met schoolgaande kinderen fietsen over het Ankerpad naar school. Ze
kunnen nauwelijks passeren op de weg en moeten dus in de berm. Dit is onveilig en
geldt voor het passeren van landbouwvoertuigen, vrachtautoþÿ �s maar ook
personenautoþÿ �s

- Landbouwbedrijven hebben percelen op verschillende plaatsen en daarmee veel
vervoersbewegingen over de weg naar hun boerderij

- Verschillende landbouwbedrijven doen verwerking van producten voor andere telers
en creëren daarmee meer vervoersbewegingen van met name vrachtverkeer

- Het Ankerpad dient als route voor verkeer dat niet door het dorp Espel rijdt vanwege
de smalle straat en drempels daar, bijvoorbeeld voor bedrijven aan de Westermeerweg
en het windpark langs het Ijsselmeer

- Bewoners en begeleiders van Ankerpad 4 (zorgbestemming) fietsen en wandelen
regelmatig langs de weg
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De huidige rand langs het asfalt (mengsel van grond en gebroken puin) wordt met
name in natte perioden in no-time weggereden en geeft een vergrote kans op
ongelukken, schade en vuil met alle gevolgen van dien

- De drie aangelegde passeerstrookjes zullen deze zaken naar onze verwachting niet
voorkomen

- Vergelijkbare wegen als het Espelerpad, Onderduikerspad en Klutenpad zijn van
zichzelf breder en hebben tevens betonranden tussen het asfalt en de berm

Deze punten zijn volgens ons voldoende reden om alsnog te besluiten om de betonnen randen aan 
het Ankerpad aan te leggen.

Wij verzoeken U daarom om alsnog geld vrij te maken om dit te kunnen realiseren!

Wij, bewoners en bedrijven aan het Ankerpad, zouden hierover graag met u in gesprek willen, een 
bezoek terplekke kan hier zeer verhelderend in zijn.

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang Espel
Bewoners en bedrijven Ankerpad Espel

Bijlage 1: Handtekeningen
Bijlage 2: Brieven aankondiging en uitleg onderhoud weg
Bijlage 3: Impressie situatie Ankerpad vs Espelerpad
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Bijlage 1: Handtekeningen
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Bijlage 2: aankondiging en uitleg onderhoud weg

Aan de bewoners van dit adres

Datum

22 apri 2020

Onderwerp Refe rentlenummer

Werkzaamheden Ankerpad 2O18-IB-W-O1

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder is aannemer Gebr. van der Lee V.O.F. 
voornemens om asfaltonderhoud uit te voeren aan het Ankerpad. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd van dinsdag 28 april tot maandag 25 mei 2020 tussen 07:00 uur en 
17:00 uur.

Het Ankerpad wordt tussen de Espelerringweg (N712) en Westermeerweg afgesloten voor
al het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt door middel van bebording verzocht de 
omleidingsroute te volgen. U als omwonende/gebruiker van een perceel kunt gebruik
blijven maken van de weg vla de Westermeerweg vanwege de werkzaamheden aan de 
Espelerringweg. Echter kan er enige stremming plaatsvinden In een bepaalde richting,
afhankelijk van welke en waar de werkzaamheden op dat moment worden uitgevoerd. Wij
verzunken u vriéndelijk, in tiet kader van veiligheid, te allen tijde de aanwijzingen van het
personeel te volgen en tevens alert en rustig gebruik te maken van het werkvak.

Dinsdag ZO april stoot ingeplond voor de freeswcrkioamhcdcn. Tijdens het oonbrengen 
van de asfaltlagen op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei kunt u ernstige hinder
ervaren, wij adviseren u eventuele transporten voor 2 dagen uit te stellen. U word deze
dagen begeleid door een verkeercregelaar om op plaats van bestemming te komen.
Van maandag 4 mei tot maandag 25 mei zal de bermverharding worden aangebracht.

De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Indien noodzakelijk kan van de planning 

worden afgeweken.

Tijdens de werkzaamheden kunt u de hulsvuilcontainer aan de weg plaatsen, wij zullen er
voor zorgdragen dat deze geleegd wordt.

Gebr van der Lee Getx van d«r Lee K v.K. Utrecht 23045407

Vestiging Lelystad BTW nr. LOO72.60.106.8.01

Lekdijk 28, 4124 KC rtagestem Mortelstreat 4, 8211 AD Lelystad www.gebrvan0ertee.nl

T 0347-351824 T 0320þÿ� % � 273535
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NOORDOOSTPOLDER

Bewoners Ankerpad
Ankerpad
ESPEL

Ifw bericht; van Uw kenmerk Zaaknummer Datum
017173021 6mei2Q2C

Onderwerp Bijlaosn Inlldhfiftgitn
uitleg andartïöud wcs geen OW. J. Ek*el O6 4B 13 46 43

Beste bewoners van het Ankerpad,

Zoals jullie hebben kunnen merken zijn de onderhoudswerkzaamheden aan het Ankerpad uitgevoerd 
Over het gehele Ankerpad i$ de deklaag vervangen. Daar waar slechte plakken zaten, hebben we de
tussenlaag vervangen en hebben we wapening aangebracht om de constructie te versterken.
Daarnaast zijn op een drietal locaties passeerstroken aangebracht en worden de bermen netjes
afgewerkt zoals we dal op soortgelijke wegen doen. Bij aanveng en afronden van hel werk hebben we
meerdere vragerVopmerkingen gekregen over het onderhoud aan de weg en de berm. Vooral de 
vraag, waarom geen bermbeton? Graag willen wij de vraag beantwoorden middels deze bnef

Berm beton
De afgelopen jaren hebben wa o a met dorpsbelang Espel gesproken over het Ankerpad, de breedte
van de weg in relatie tot de hoeveelheid en breedte van het verkeer. Op die momenten hebben we
ook aangegeven dat hel Ankerpad een weg is die in aanmerking komt voor berm beton. Belangrijk om
op te merken is dat het geld voor regulier wegenonderhoud vanuit financiën nie1 ingezet kan worden 
voor het aan brengen van bermbelon

Do afgelopen 4 jaar is door de gemeenteraad apart budget beschikbaar gesteld om bermbelon aan te
brengen i.c.m. wegenonderhoud. Hier hebben we veel werk mee verrich maar dit budget is nu op. Er
is opnieuw budget voor bermbelon is aangevraagd, maar helaas is dal niet loegekend.

Bermbelon draagt in veel gevallen bij aan de verkeersveiligheid en da levensduur van de weg Maar
het heefl echter wel een kostenplaatje. Het aanbrengen van bermbeton aan het Ankerpad zou
ongeveer € 150.000 tot e 200.000  kosten.

GWP
Op dit moment is de gemeente bezig me! het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan (GWP). In dit plan gaan we ons onder andere richten op de wegencalegonsenng 
binnen de gemeente. Daarbij wordt gekeken naar functie en gebruik van de wegen. Ook zullen we
daar conclusies gaan trekken hoe we verder gaan met he! aanbrengen van bermbelon met als doel 
om daar ook financiële middelen aan te koppelen. Het GWP wordt volgens planning drl jaar afgerond
Aanbrengen van bermbeton is dan alsnog een optie.

Mei vriéndelijke groet,
namens tiet college van burgemeester en wethouders.

de heer G.E. Schaapman
manager Ingenieursbureau
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Bijlage 3: Impressie situatie Ankerpad vs Espelerpad

Ankerpad na onderhoud

Breder Espelerpad met verbredingsstroken
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