
 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
Per email: raadsgriffie@hengelo.nl 

Hengelo, 19 juli 2021 

Betreft: schriftelijke vragen over verkeerssituatie N739 Haaksbergerstraat 
 
Geacht college, 

In het Dorpsplan Beckum en Oele staan tal van plannen om de vitaliteit en leefbaarheid van Beckum 
en Oele te vergroten. Het Dorpsplan is ondertekend door de dorpsraad Beckum, werkgroep Oele en 
het college. Een belangrijk punt uit het plan is de beperking van de verkeershinder door de N739.  
 
Op 5 februari 2019 is de raad schriftelijk geïnformeerd over de hoeveelheid verkeer op provinciale 
weg N739 in Beckum sinds de openstelling van de nieuwe N18. Hieruit bleek dat de 
verkeersintensiteit was afgenomen ten opzichte van de oude verkeerssituatie en dat het doorgaande 
verkeer de nieuwe N18 al vrij goed weet te vinden. Echter waren de cijfers nog te vroeg voor een 
definitieve meting.  Daarom zou in april/mei 2019 een nieuwe meting gedaan worden en zou de raad 
hierover nader  geïnformeerd worden. Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft de raad deze 
informatie niet ontvangen.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Waarom bent u de toezegging uit de brief van 5 februari 2019 niet nagekomen? 
2. Wilt u ons de uitkomsten van de meting van april/mei 2019 alsnog toesturen met een 

inhoudelijke duiding erbij? 
3. Zijn er nadien nog metingen verricht? Zo ja, wilt u deze informatie eveneens met ons delen? 

Zo nee, waarom zijn er geen vervolgmetingen uitgevoerd en u bereid dit alsnog te doen om 
de verkeerssituatie ook over langere termijn te monitoren? 

4. Op welke wijze bent u met de dorpsraad Beckum en werkgroep Oele in gesprek geweest 
over dit onderwerp in de periode 2019-2021 en wat heeft u met hen hierover 
gecommuniceerd en besproken? 

5. In het Dorpsplan staat dat zodra het effect van de aanleg van de N18 bekend is er in 2020 
een verdere uitwerking kan plaatsvinden voor een eventuele verandering van de 
weginrichting of -ligging ter voorbereiding op het grootschalig onderhoud van de N739 in 
2024 door de provincie Overijssel. Kunt u aangeven wat hiervan de status is en hoe u 
hierover met betrokkenen, de gemeente Haaksbergen en de provincie in gesprek bent? 

6. Welke verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen worden, vooruitlopend op het 
grootschalig onderhoud in 2024, in de tussentijd nog meer uitgevoerd? 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Marcel Elferink 
Raadslid CDA Hengelo 


