
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: De heer Van der Linde 

Onderwerp: Brug Moerasandijviestraat Emmeloord 

Datum indiening vragen: 13 september 2018 

 

Inleiding: 

Het loopgedeelte van de brug aan de moerasandijviestraat naar de Europalaan in er 

opstaande planken aan beide zijdes. Deze brug is smal waarbij ook fietsers overheen 

moeten. Bewoners met rollators en scootmobiels moeten over dit loop gedeelte, welke 

gevaren opleveren. 

 

Vraag 1: 

Zijn de gebreken aan deze brug bekend? 

Antwoord: 

De brug wordt jaarlijks geïnspecteerd en is in een goede staat. Aandachtspunt 

is de verontreiniging. Deze winter wordt de brug gereinigd. Periodiek komt het 

voor dat er een aantal planken onder invloed van het weer kromtrekken. In de 

week van 24 september zal de aannemer dit controleren en herstellen. 

 

Vraag 2: 

Is de veiligheid op deze brug voor voetgangers, rollators, scootmobiels voldoende 

gewaarborgd? 

Antwoord: 

Het wegprofiel op de brug is voldoende breed. De voetpaden zijn behoorlijk 

breed en bieden voldoende ruimte voor de verkeersstroom. Er zijn ons geen 

klachten bekend.  

Lastig punt is de voetgangersoversteek kort na de brug nabij de Hoefbladstraat. 

Om de voetgangers de gelegenheid te geven om veilig over te steken is een 

midden eiland in de weg gemaakt. Dit werkt als vernauwing in de rijbaan om 

het overige verkeer af te remmen en de voetganger de gelegenheid te bieden 

om de rijbaan in 2 gedeelten over te steken.  

 

Vraag 3: 

Doordat de brug erg smal is ontstaat er een gevaarlijke situatie voor fietsers mbt. 

Passerende auto’s. Wordt deze situatie herkend door de Gemeente? 

Antwoord: 

Klachten over deze omschreven situatie op de brug zijn nu niet bekend. Het 

wegprofiel op de brug is even breed als het verdere deel van de Europalaan. Bij 

de voetgangersoversteek is het de bedoeling dat auto´s de fietsers niet gaan 

inhalen bij de oversteek. We zullen hier aan weerszijden een bord plaatsen om 

de automobilist extra te attenderen. 

  



 

Vraag 4: 

Is er een planning voor verbetering van de gevaren op deze brug door of vervanging of 

reparatie bekend? 

Antwoord: 

Deze brug komt uit technisch oogpunt de komende 20 jaar nog niet voor 

vervanging in aanmerking. Komende winter wordt de brug weer uitvoerig 

geinspecteerd. Er wordt onderhoud  verricht wanneer dit nodig blijkt vanuit 

inspectie of meldingen. 

 

Datum beantwoording vragen: 21/9/2018 

Contactpersoon: G. Taal  

E-mail adres:  g.taal@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134645 

 

 


