
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Mevrouw D van Sluijs 

Onderwerp: Niet opengaan rotonde Nagelerweg 

Datum indiening vragen: 20 juli 2018 

 

Wij hebben enkele vragen naar aanleiding van het persbericht over de rotonde die niet 

open gaat. 

 

Vraag 1: 

Waarom wordt er groots bekendheid gegeven aan de opening van de rotonde aan de 

Nagelerweg, om vervolgens op de dag zelf de opening uit te stellen? Het voorspelde weer 

was toch begin van de week al duidelijk?  

Antwoord 

De organisatie voor de openstelling was al voorbereid. Op dat moment was het 

lastig in te schatten hoe lang de periode van extreem warm weer zou 

aanhouden. En is dat moment gebruikt om aan te geven waarom helaas de 

rotonde niet open kon worden gesteld. Duidelijk moge zijn dat de duur van het 

extreem warme weer vrij uitzonderlijk is. 

 

 

 

Vraag 2: 

Is er overwogen om de laatste asfaltlaag niet aan te brengen ( Net als bij de rotonde bij 

de Koninginjulianastraat) en deze later af te maken met gunstiger weer?  

Antwoord  

De laatste asfaltlaag was al een week voor de geplande openstelling 

aangebracht. Toen was er nog geen zicht op de komst van extreem warm weer. 

De week voor de openstelling was gereserveerd voor de laatste afwerking zoals 

het plaatsen van bebording en opruimen van het werkterrein. 

 

 

 

Vraag 3: 

In Friesland strooien ze zout op het wegdek tegen smeltend asfalt. Is dit een optie 

geweest om ook bij deze rotonde voor te kiezen? 

Antwoord 

Deze optie is wel in overweging genomen. Gelet op de hoogte van de 

temperatuur van het nieuwe asfalt zou dit onvoldoende effect geven om de 

temperatuur blijvend voldoende om laag te krijgen. Gelet op de ligging van de 

rotonde nabij het bedrijventerrein Nagelerweg (zwaar vrachtverkeer) en het 

transport van oogstverkeer op dat moment, zou dit een te groot risico zijn. 

Daarnaast vervalt de garantie van de aannemer als onder extreme 

weeromstandigheden schades aan het asfalt ontstaan. 

  



Vraag 4 

Wanneer verwacht de gemeente dat de rotonde wel open kan voor het verkeer? 

Antwoord 

Zodra de weersvoorspellingen minder warm weer aangeven en de 

temperatuurmetingen van het asfalt lagere waarden (lager dan 50 graden 

Celsius) geven. Ofwel voorkomen moet worden dat het risico te groot is dat bij 

openstelling alsnog schade aan de toplaag ontstaat. 

 

 

 

Vraag 5 

Wordt dit ook richting direct omwonenden en ondernemers gecommuniceerd? 

Antwoord 

Dit wordt via de pers en sociale media kenbaar gemaakt. De ervaring leert dat 

dit dan snel breed bekend is. 

 

 

 

Vraag 6 

De herstructurering van de Leeuwenkruizing zit erg krap op de renovatie van de 

Marknesserbrug, hoeveel uitloop tijd is er meegenomen in de planning van de kruizing? 

Is hier voldoende rekening gehouden met de weersomstandigheden?  

Antwoord 

In de planning van beide werken is rekening gehouden met een bufferruimte 

c.q. uitloop van één week. Gelet op de periode van uitvoering is de kans op 

extreem warm weer niet groot.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 31 juli 2018 

Contactpersoon: Jan Kragt 

E-mail adres:  j.kragt@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134680 

 


