
 

Onderwerp:  Mondelinge vragen over verkeersveiligheid provinciale wegen 

Datum: 29 maart 2019 

 

 

Geacht college, 

 

Voor de rondvraag tijdens de commissievergadering van aanstaande dinsdag 2 april 2019 

heeft de fractie van CDA de volgende vragen. 

 

Inleiding 

De ANWB presenteerde 28 maart 2019 de uitkomst van een studie1 naar de 

verkeersveiligheid van de provinciale wegen. Het aantal verkeersongevallen in combinatie 

met een technische analyse van de veiligheid van de weg is geclassificeerd in een 

sterrenscore. Volgens de ANWB zijn de zogenoemde N-wegen in Twente en Achterhoek 

over het algemeen gevaarlijk. In Overijssel vielen de afgelopen vier jaar 41 verkeersdoden 

op provinciale weg of fietspad. 

 

In Dinkelland zijn veel N-wegen met een 1 of 2 sterrenscore, wat duidt op een hoge 

ongevallenscore en daarmee een gevaarlijke N-weg. De volgende (gedeelten van) wegen 

hebben een 1 of 2 sterrenscore: 

 N342 van Oldenzaal naar Denekamp 

 N342 van Denekamp richting Nordhorn (D) 

 N343 van Weerselo naar Fleringen 

 N349 van Denekamp naar Tilligte 

 N349 van Tilligte naar Ootmarsum 

 N349 van Ootmarsum naar Reutum 

 N736 van Oldenzaal naar Rossum 

 N378 van Weerselo naar Gammelke 

 

Vragen 

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan het college:  

1. In hoeverre werkt het college aan het bevorderen van de verkeersveiligheid van N-

wegen in onze gemeente? 

2. Op welke wijze werkt het college met de omliggende gemeenten in Noordoost-

Twente samen om de verkeersveiligheid op de N-wegen te bevorderen? 

3. Is het college bereid om aandacht te vragen bij de Provincie Overijssel en de 

onderhandelaars van de Provinciale Staten voor het bevorderen van de 

verkeersveiligheid op de N-wegen in onze gemeente? 

4. Op welke wijze zal het college de raad hierover blijven informeren? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Marc Smellink 

Gemeenteraadslid namens CDA 

 

                                                
1 ANWB. (2019). Provinciale wegen moeten veiliger. Opgehaald van 

https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/verkeersveiligheid/onderzoek2019 


