
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAAD

Fractie: ONS Noordoostpolder
Naam: Bert-Jan Aling
Onderwerp: Onderhoud Pilotenweg
Datum indiening vragen: 28-5-2022

Vragen:
De ONS Noordoostpolder heeft vragen naar aanleiding van o.a. een bericht op Facebook (23 mei 
2022), dat Thijn Lumens de wethouder, Anjo Simonse heeft gevraagd om de Pilotenweg beter / 
veiliger te maken voor fietsers. Er zitten namelijk gaten in (zie foto 1).

Vraag 1:
De ONS fractie vindt het heel mooi om te zien, dat de gemeente luistert naar haar inwoners en laat 
zien waar we mee bezig zijn. Het bericht op Facebook roept wel op, dat iedereen en het liefst jeugd 
brieven richting de wethouder moet sturen om zaken voor elkaar te krijgen.

a) Was het de bedoeling van de wethouder om op te roepen, dat elke inwoner om zijn of haar 
weg te verbeteren een brief moet gaan schrijven? Of zit hier een onderhoudsplan achter.

Antwoord:
Nee, de toezegging is vorig jaar al gedaan. Helaas is er in 2021 door omstandigheden vrijwel 
geen asfaltonderhoud verricht. Werkzaamheden staan opgenomen in het uitvoeringsplan 
wegen en riolering 2021 en 2022. Wel zijn er, ook vanuit de raad, eerder oproepen gedaan om 
gevaarlijke verkeerssituaties te melden.

Vraag 2:
De Pilotenweg loopt in twee gedeelten van Emmeloord (Hannie Schaftweg) naar Espel (foto 2) en 
wordt doorkruist door de Tollebekerweg. Je spreekt van de Pilotenweg Oost (ca 2,4km, foto 3), en 
Pilotenweg West (ca 1,6km, foto 4). Pilotenweg West komt uit op de Zuidermiddenweg.
Pilotenweg Oost is ca 470 cm breed (inclusief aan beide kanten ca 49cm beton, foto 5) 
Pilotenweg West is ca 375 cm breed (inclusief aan beide kanten ca 45 cm beton, foto 6) 
Zuidermiddenweg is ca 465 cm breed (inclusief aan beide kanten ca 80 cm beton, foto 7)

a) Wat wordt de totale breedte van Pilotenweg Oost (los van passerstroken bij de boerderijen) en 
wordt deze weg nog anders ingericht?

Antwoord:
De inrichting van het oostelijke deel van de Pilotenweg blijft ongewijzigd.

b) Wat wordt de totale breedte van Pilotenweg West (los van passerstroken bij de boerderijen) 
en wordt deze weg nog anders ingericht?

Antwoord:
Op het westelijke deel wordt de nieuwe asfaltlaag over de aanwezige bermbetonrand heen 
aangebracht. De nieuwe asfaltbreedte komt hiermee op ca 375 cm. Het eerste deel van de 
Pilotenweg vanaf de Tollebekerweg tm Pilotenweg 28-1 (witlofkweker) wordt voorzien van extra 
bermbeton van 80 cm. Op het overige deel komen op 3 of 4 plaatsen passeerstroken bestaande 
uit korte stukken bermbeton.

Vraag 3:
(indien Pilotenweg West niet wordt verbreed naar ca 470)
Pilotenweg West (1,6km), verbindt Pilotenweg Oost met de Zuidermiddenweg, beide laatstgenoemde 
wegen zijn bijna ieder 470 breed. Aan Pilotenweg West is door de slijtage aan de weg, maar ook 
zeker aan de berm te zien (foto 8 en 9), dat deze zeer intensief wordt gebruikt door auto’s, zwaar 
landbouwverkeer en vrachtauto’s. De weg is met de huidige brede (landbouw) voertuigen te smal, 



zodat met tegemoetkomend verkeer altijd door de berm gereden moet worden. Dit maakt dat dit een
zeer onveilige weg is voor o.a. fietsers, maar ook voor autoþÿ �s. Ook maakt de gemeente door de vele
reparaties langs de weg extra kosten voor het aanvullen van de gaten. De Zuidermiddenweg is recent
vernieuwd en is bijna 1 meter breder, waardoor slijtage aan de berm geheel niet zichtbaar is (foto 10), 
de Zuidermiddenweg is hierdoor een stuk veiliger.

a) Kunt u aangeven waarom Pilotenweg West niet wordt verbreed naar een gewenste breedte
van ca. 470 cm?

b) Hoe ziet u dit qua veiligheid van deze weg? En wat gaat u hier precies aan doen?
c) Hoe kijkt u tegen de extra onderhoudskosten aan om met regelmaat de gaten in de berm te 

vullen?
d) Hoe verhoudt zich deze keuze t.o.v. de door de Raad aangenomen motie van 5-7-2021 ?(zie

bijlage)

Antwoord:
a,b,c Het wegvak wordt deels verbreed. Zie antwoord vraag 3.
d: Door het college en raad is specifiek voor het Ankerpad en Professor Brandsmaweg 

budget beschikbaar gesteld voor bermbeton. Zie collegenota D14 ingekomen stukken
raadsvergadering 13 december 2021.

Datum beantwoording vragen: 16 juni 2022
Contactpersoon: G. Taal
E-mail adres:
Tel:
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Foto 2 Route Emmeloord - Espel/ Ankerpad over de Piloten weg.
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Foto 3 Pilotenweg Oost (2,4 km)
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Foto 4 Pilotenweg West (1,6 km)
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Foto 5 Pilotenweg Oost (ca 470 cm breed, inclusief 2 x 49 cm betonstroken)



Foto 6 Pilotenweg West (ca 375 cm breed, inclusief 2 x 45 cm betonstroken)

c--Sa " 
' -

RAeFe 2=22- 
-hp 

52egea

$10,

iecre



Foto 7Zuidermiddenweg (ca 465 cm breed, inclusief 2 x 80 cm betonstroken)
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Foto 8 Ernstige slijtage aan berm Piloten weg West, met een zeer scherpe rand om de weg weer op te gaan.
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Foto 9 Ernstige slijtage aan berm Piloten weg West, met een zeer scherpe gevaarlijke rand om de weg weer op te gaan.
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Foto 10 Berm van de Zuidermiddenweg, met nagenoeg geen slijtage.
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