
 

 

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Dinkelland verkeerssituatie Everlostraat 

Rossum 

 
Door de fractie van Lokaal Dinkelland is de onderstaande schriftelijke vraag omtrent de 

verkeerssituatie op de Everlostraat in Rossum gesteld. 
 

Nu de mais van het land wordt gehaald betekend dit voor o.a. onze schoolgaande kinderen ‘extra 

oppassen’. 
Er is veel landbouw verkeer op wegen waar ook gefietst wordt 

Een van deze wegen is de Everlostraat. Er is niet alleen landbouwverkeer dat voor een drukte zorgt 
maar ook personenauto’s die veel gebruik maken van deze weg als sluiproute van Denekamp/ 

Beuningen naar Weerselo, Oldenzaal en verderop.  
Een aantal jaren geleden heeft de provincie Overijssel besloten om de koksweg, de verbinding tussen 

de provinciale weg Oldenzaal - Denekamp en de provinciale weg tussen Oldenzaal en Rossum/ 

Ootmarsum, af te sluiten voor niet-aanwonenden.  
Dit maakt dat de verkeersintensiteit op de Everlostraat behoorlijk toeneemt. Er fietst behoorlijk veel 

schooljeugd over deze weg naar de Kerkewei in Rossum en naar het voortgezet onderwijs in 
Oldenzaal. Wanneer auto’s de fietsers passeren is er weinig mogelijkheid tot uitwijken. Ook de grote 

gaten in de berm, zorgen er niet voor dat auto’s gaan afremmen maar juist minder uitwijken, en nog 

gevaarlijker situatie dus.  
Ergens halverwege deze weg is een binnendoor fietspadje voor de kinderen van de basisschool 

richting de Kerkewei. Auto’s hebben niet in de gaten dat hier fietsers uitkomen. Om auto’s nog alerter 
te maken, zou een drempel voor een mooie vertraging in de snelheid kunnen zorgen. Het hoeft geen 

compleet bouwwerk te zijn, in de tijd van nu zijn er goedkopere alternatieven om de wegen veilig te 
houden voor iedereen.  

Is het college bereid om de situatie op de Everlostraat nader te bekijken en te zoeken naar 

mogelijkheden om de veiligheid van de fietsers te optimaliseren?  
 

Antwoord: 
De situatie op Everlostraat in Rossum is al een aantal jaren een punt van aandacht. 

 

In 2015 is in een overleg met de Dorpsraad Rossum de Everlostraat ook aan de orde geweest. De 
herkenbaarheid van de oversteek was daarbij een belangrijk item.  Om  de herkenbaarheid te 

vergroten zijn naar aanleiding van dit overleg ook 2 Full color borden geplaatst. (zie bijlage) 
 

In 2017 is door de raad de Quikscan wegen vastgesteld. De Everlostraat is ook als één van de wegen 

meegenomen. Hieruit is toen gesteld dat er geen maatregelen nodig zijn maar dat de 
verkeersintensiteit een aandachtspunt was.  

 
Gezien de vraag van Lokaal Dinkelland en het feit dat het vanuit de quickscan de verkeersintensiteit 

als aandachtpunt werd meegegeven hebben we de afgelopen weken twee acties uitgevoerd: 
 Op vrijdag 28 september van 7:50 tot 8:30 uur (de tijd dat de meeste kinderen naar school 

fietsen) fysiek geteld. We hebben in 40 minuten 26 auto’s geteld.  

 Tevens hebben we data rond de verkeerssnelheid die beschikbaar zijn vanuit 

navigatiesystemen bekeken. De snelheidsgegevens geven snelheden rond de 60 km/h aan. De 

snelheid is conform de maximale snelheid. 
 

Deze verkeerintensiteit en de snelheidsgegevens zijn voor ons niet direct aanleiding voor nadere 
maatregelen.  

 

Maar met name de fysieke telling van auto’s is een momentopname. Op het moment dat de 
(automatische) verkeerstellers beschikbaar zijn zullen we deze een week gaan installeren aan de 

Everlostraat. Daarmee krijgen we een meer representatief beeld van de actuele verkeersintensiteit. 
Op basis van deze metingen zullen we nogmaals een afweging maken of er aanleiding is voor het 

nemen van nadere verkeersmaatregelen op de Everlostraat. 
 


