
 
 
 
 
 
Onderwerp:  Schriftelijke vragen inzake verkeersveiligheid Oldenzaalsestraat (N736) Rossum 

Datum: 6 oktober 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 
de verkeersveiligheid Oldenzaalsestraat (N736), Rossum. 
 
Maandagavond 4 oktober 2021 heeft op de provinciale Oldenzaalsestraat (N736) ter hoogte van de 
Molenweg een ongeval plaatsgevonden. Twee personen zijn met spoed naar het ziekenhuis 
overgebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding1.  
 
Op (kruisingen aan) de N736 komen vaker auto’s, scooters, fietsers en voetgangers in de problemen2. 
In 2012 ging de dorpsraad in gesprek met de provincie over de verkeersveiligheid. Later zijn naar 
aanleiding van een petitie (518 handtekeningen) onder inwoners maatregelen getroffen, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van kruispunten en snelheidscontroles3.  
 
Volgens de ANWB zijn provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van het land. Slechts zes procent 
van onze wegen geldt als 'provinciaal’, maar op deze wegen valt één vijfde van alle verkeersdoden4. 
 
De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Welke methode voor prioritering in de aanpak van verkeersonveilige N-wegen hanteert de 
provincie? Wat betekent dit concreet voor de inrichting van N-wegen in de gemeente Dinkelland? 
 

2. In hoeverre spreekt de gemeente met de provincie over de verkeersveiligheid van N-wegen in 
onze gemeente? Wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken? 

 
3. In hoeverre acht het college de huidige maatregelen op de N736 voldoende vanuit het oogpunt 

van verkeersveiligheid? 
 

4. Is het college bereid om in samenwerking met de dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe bij de 
provincie aan te dringen op maatregelen om de verkeersveiligheid van de N736 te verbeteren en 
de gemeenteraad hiervan op de hoogte te houden?  
Zo ja, op welke wijze en termijn?  
Zo nee, waarom niet? 

 
 

 
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Marc Smellink 
Gemeenteraadslid namens het CDA 
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