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MOTIE 2019-ll-13b
Deze motie behoort bij de programmabegroting, Programma 1, Ambitie 2,
Speerpunt 1, Activiteit 1.3 (pag. 23)
Onderwerp: Signaal/Matrixborden op de N50 ter hoogte van Kampen
overwegende dat
1. de N50 tussen Hattemerbroek één van de gevaarlijkste wegen van Nederland is;
2. er al vele ernstige ongelukken zijn gebeurd, waar naast gewonden al meerdere
dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen;
van mening dat
1. het risico op ongevallen wordt vergroot door het zeer slechte signaleren van
files/stilstaand verkeer ter hoogte van o.a. Kampen-Noord;
2. er een klein signaleringsbord staat vlak voor Kampen-Noord, dat bij daglicht
nauwelijks zichtbaar is vanwege struiken en borden die in de zichtlijn staan,
3. het probleem van de slechte signalering al meerdere keren is aangekaart door CDA
Noordoostpolder bij het college, met het verzoek dit aan de orde te stellen bij
Rijkswaterstaat, maar Rijkswaterstaat hier niet de urgentie van inziet;
4. er op zeer korte termijn een betere signalering moet komen door bijvoorbeeld het
huidige signaleringsbord een paar honderd meter in noordelijke richting te
verplaatsen en aan weerszijden van de weg, of erboven, een matrixbord te
plaatsen;
5. er nog geen zicht is dat de N50 tussen Hattembroek en Ramspol op korte termijn
een vierbaansweg gaat worden;
spreekt uit
dat er op zeer korte termijn een betere signalering moet komen door bijvoorbeeld het
huidige signaleringsbord een paar honderd meter in noordelijke richting te verplaatsen en
aan weerszijden van de weg, of erboven, een matrixbord te plaatsen,
verzoekt de griffie
1. deze motie te verzenden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, met het
verzoek op korte termijn duidelijke signalerings-/matrixborden te plaatsen ter hoogte
van Kampen-Noord, om meer verkeersongevallen en slachtoffers te voorkomen op de
N50;
2. deze motie aan de ons omliggende gemeenten en de provincies Overijssel en
Flevoland te sturen met het verzoek deze oproep ook bij de Minister onder de aandacht
te brengen, zodat de borden er komen
en gaat over tot de orde van de dag.
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