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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA Dinkelland, met betrekking 
tot verkeersveiligheid Oldenzaalsestraat (N736) Rossum. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 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? 
Antwoord 1: 
We hebben de vraag doorgeleid naar de provincie Overijssel, omdat de N736 een provinciale weg is. Het 
antwoord op de vraag zullen we met de gemeenteraad delen. 
 
Vraag 2: 
In hoeverre spreekt de gemeente met de provincie over de verkeersveiligheid op N-wegen in onze gemeente? 
Wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken? 
Antwoord 2: 
Gesprekken met de provincie over de verkeersveiligheid op N-wegen vinden alleen ad hoc plaats. Er is geen 
periodiek wegbeheerdersoverleg. 
 
Vraag 3:  
In hoeverre acht het college de huidige maatregelen op de N736 voldoende vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid? 
Antwoord 3: 
Voor zover we de situatie op de provinciale weg kunnen beoordelen, voldoet deze aan algemene richtlijnen 
en aanbevelingen. We zullen de provincie vragen hoe zij de situatie beoordelen en het antwoord met u delen. 
 
Vraag 4: 
Is het college bereid om in samenwerking met de dorpsraad Rossum, Lemslo & 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. 
Antwoord 4: 
We zijn bereid om op initiatief van de dorpsraad deel te nemen aan een overleg met de provincie. Het 
initiatief voor het overleg kan genomen worden door de dorpsraad zelf. 
Het initiatief voor het maken van een afspraak voor overleg ligt bij de dorpsraad. Over de wijze en termijn 
kan daarom geen uitspraak worden gedaan. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


