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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen CDA 
over verkeerssituatie N739 

Haaksbergerstraat 

3276828  10 september 2021 

Geachte heer Elferink, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 19 juli heeft u vragen gesteld over de verkeerssituatie op de N739 / Haaksbergerstraat. 

Hieronder geven wij antwoord op uw vragen.  
 

1. Waarom bent u de toezegging uit de brief van 5 februari 2019 niet nagekomen?  
 
In de brief van 5 februari 2019 hebben wij aangegeven dat ongeveer een jaar na openstelling van 

de nieuwe N18, ca. april/mei 2019, een nieuwe meting zou worden gedaan en de verwachting 
uitgesproken om de definitieve verkeersgegevens met de raad te delen. Door een misverstand in 

de communicatie hadden wij de gegevens tot voor kort nog niet ontvangen. Inmiddels zijn de 
gegevens opgevraagd en bij de gemeente in bezit. 

 
2. Wilt u ons de uitkomsten van de meting van april/mei 2019 alsnog toesturen met een 

inhoudelijke duiding erbij?  
 

De verkeersgegevens zijn bij de provincie Overijssel (wegbeheerder) opgevraagd en zijn inmiddels 
beschikbaar gesteld aan de gemeente Hengelo. De gegevens worden dit najaar inclusief 

inhoudelijke duiding gedeeld met de gemeenteraad. 
  

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?  
 

De provincie Overijssel beschikt op de N739 nabij Beckum over één vast meetpunt voor 
verkeersgegevens die continu metingen verricht. Ook wordt periodiek gemeten op andere 

wegvakken van de N739. Gegevens tot en met medio 2021 zijn door de provincie Overijssel 
beschikbaar gesteld aan de gemeente Hengelo. Ook deze resultaten worden dit najaar inclusief 

inhoudelijke duiding gedeeld met de gemeenteraad. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat 
lagere verkeersintensiteiten in 2020 en 2021 ook het gevolg zijn van Corona en daardoor geen 
reëel beeld geven van het effect van de nieuwe N18. Hiernaast blijft monitoring plaatsvinden over 

de langere termijn. 
 

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?  
 

Het voltallige college overlegt jaarlijks met de Dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele. Diverse 
onderwerpen, waaronder de verkeerssituatie en de veiligheid rond de N739, worden besproken.  
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Tevens vindt periodiek overleg plaats tussen Dorpsraad Beckum, werkgroep Oele en de 

Dorpswethouder, stadsdeelregisseur en beleidsinhoudelijke ambtenaren over de voortgang van de 
onderwerpen uit het Dorpsplan Beckum & Oele.  

 
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?  

 
Over de verkeerssituatie op de N739 neemt de werkgroep Haaksbergerstraat het initiatief om met 
de provincie Overijssel in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor aanpassingen. De 

werkgroep heeft aangegeven de bewoners van Beckum te raadplegen om de knelpunten te 
inventariseren. Dit wordt opgenomen in het plan van aanpak dat wordt aangeboden aan de 

gemeente Hengelo en de provincie Overijssel.  
 

Voor het tracé binnen de kom van Beckum is al een uitgebreid kernplan aanwezig. Daarnaast is 
door de werkgroep een overzicht gemaakt met gevaarlijke kruisingen op het tracé tussen Hengelo  

en Beckum. De plannen worden aangeboden voordat het groot onderhoud plaats vindt aan de 
N739.  

 
Het college is nog niet betrokken bij dit initiatief en hebben hierover dan ook geen gesprek gevoerd 

met de provincie Overijssel en gemeente Haaksbergen. 
 

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

 
De provincie Overijssel kan hier helaas op dit moment geen antwoord op verschaffen. Wel heeft de 

provincie Overijssel aangegeven dat de planning voor het groot onderhoud in 2024 nog niet 
definitief is.  

 
We hopen hiermee uw vragen beantwoord te hebben beantwoord. 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


