
INFORMATIE AVOND
verkeerstromen Pastoor Ossestraat.

Voor aanwonenden en belanghebbenden

13 februari 2023 – 19.30 uur - Brookshoes



Verkeersschouw met Gemeente –ambtenaren en 
wethouder van Mierlo a.s. woensdag 15-2-23.

AGENDA

1. De huidige en verwacht situatie. 
2. Renovatie asfalt in maart-mei 2023: 

mogelijk mee te nemen zaken door provincie zoals nieuwe zebra en oversteek.

3. Maatregelen om verkeersdruk te verminderen: bv. drempels/rotonde/rondweg. 

4. Wat verder ter tafel komt.



VERKEER OP AANTAL PROVINCIALE WEGEN RONDOM BORNERBROEK 2007-2021 op 
werkdagen

bron: Provincie 
Overijssel

2007 2013 2017 gem. 2019 piek 2019
gem 
2021 piek 2021

N741 Bornerbroek - Almelo 7400 6900 7900 8.200 8700 8.200 8700

N741 Bornerbroek - Delden 5.200 5500

N743 Zenderen-Borne 15500 13600 14700 14.300 15000 14.300 15.000

N743 Almelo- Zenderen 11800 10200 11100 10.100 10.400 10.700 11.200

N744 Zenderen-Albergen 5000 5900 6100 6.400 6.900 6.400 6900

VERKEERSTELLING PAST. OSSESTRAAT BIJ 
VIADUCT XL-PARK  dinsdag 4-10-2022

Motorvoertuigen 6.30-7.30u 7.30u-8.30u 15.00u-16.00u 16.00-17.00u 4 spitsuren 
Almelo - Bornerbroek 199 362 414 571 1546
Bornerbroek - Almelo 302 622 344 364 1632
totaal 501 984 758 935 3178

CIJFERS



Verkeerstelling provincie 2021:  
ongeveer 8200 motorvoertuigen op 
Pastoor Ossestraat.
Telling 2022 nog niet bekend: vrijwel 
zeker meer.

Verwachting 2030 uit nieuwe(januari 
2023) verkeersmodel en PIP randweg 
Zenderen:

10.700 mtv.
+ 2500



Maatregelen zijn noodzakelijk!
Wat kan op korte termijn, wat eventueel later?

De N741 waar de Pastoor Ossestraat deel van is 
= 

Provinciale weg.



Pastoor Ossestraat: de korte termijn. 

Regulier onderhoud door Provincie in de periode maart-mei 2023:
vervanging bovenste asfalt laag.

Mogelijk mee te nemen zaken door de provincie:
Veiliger maken oversteek bij school. Noodzaak? Verplaatsen?

- Overleg Provincie, school en werkgroep verkeer SDB: 
- Mogelijk nieuwe plek zebra. 
- Aanpassen andere oversteken.
- Draagvlak bewoners.
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TOELICHTING mogelijke oplossing:

1.   nieuw zebrapad t.p.v. bestaande fietsoversteek met midden geleider (rustpunt)



TOELICHTING mogelijke oplossing:

2.  Bestaande zebra laten vervallen
3. Oversteek voor klaar-over inrichten bij einde fietsenstalling schoolplein
• Bord + signalering (eventuele met markering accentueren)
• Hekwerk school aanpassen (routing voetgangers naar klaar-over
• Geen aanpassingen in P-vakken, klaar-overs zetten oranje pionnen in
• Buiten start-einde schooltijd = geen oversteek. Voetgangers via zebrapad.



ALTERNATIEF:

1. Zebrapad handhaven op huidige locatie
2. Nieuwe markering en bebording opfrissen
3. ?



Brainstormen over de korte termijn maatregelen die nu mogelijk zijn 
i.v.m. het vervangen van de asfalt laag.

1. Zebra school opheffen.
2. Oversteekplaats einde fietsenstalling.
3. Nieuwe zebra net voor Brookshoes op bestaande oversteekplaats.



Langere termijn maatregelen:
Wat zou er kunnen: er zijn mogelijkheden  aangedragen door de werkgroep 
verkeer en tijdens en na de Dorpsavond.

Meest vergaand is een rondweg om Bornerbroek, waarbij er twee opties zijn 
aangedragen:
1. deels over XL-park.
2. langs oost of westkant van het centrum.

Andere maatregelen, zoals rotonde en verkeer remmende maatregelen.

Pastoor Ossestraat: de lange termijn. 



1. Rondweg deels over XL-park. 

Sport-
velden

XL-park wil in kader van veiligheid alleen eigen verkeer.
Ernstige aantasting buitengebied.
Géén optie.



2. langs oost of westkant van het centrum.

Woolderink

a. Provincie wil af van aanleg rondwegen.
b. Zeer grote verstoring van gebied rond het dorp.
c. Vrijwel zeker onvoldoende draagvlak in het dorp.

Niet reëel volgens SDB en werkgroep verkeer. Wij 
gaan hier niet mee aan de gang.



3. Andere ideeën voor maatregelen zoals rotonde en 
verkeer remmende maatregelen

a. verkeersremmer voor Eierbaan-
Hoonbrink.
Evt. één kant (gevelafstand 35/35/60m)
b. rotonde bij Eierbaan-Hoonbrink



Mogelijkheid: oversteek bij Maatkampsweg
verbeteren en remmender maken.



Voetgangersoversteek bij rotonde ook voorrang.



- 30 km per uur tussen Eierbaan en Rouhof . Ligt moeilijk op Provinciale weg.
- 30 of 50 km drempel Lohuisstraat (voldoende afstand woningen).
- bewegwijzering Almelo-Delden via de A35.
- middenberm verbreden + hek + visueel bij Maatkampsweg. 
- andere visuele weg versmallende maatregelen.

Andere ideeën?



- uitzoeken wat kan en waar ruim draagvlak voor is.
- te beginnen met de verkeersschouw a.s. woensdag 15 februari.
- is kwestie van lange adem.

Goede ideeën blijven altijd welkom.

Acties SDB/ werkgroep verkeer:
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