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Geachte bewoner(s), 
  

De provincie werkt op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert 

onderhoudswerkzaamheden uit. Eén van deze wegen is de provinciale weg N733, kruispunt Oude 

Deventerweg - Landweerweg in de gemeente Enschede. In deze brief informeren we u over de stand van 

zaken van de nieuw te realiseren rotonde op de Oldenzaalsestraat (N733).  

  

De nieuwe rotonde komt 60 meter ten noorden van het huidige kruispunt Oude Deventerweg en 

Landweerweg te liggen. Door de rotonde wordt de N733 veiliger en verbetert de doorstroming van onder 

andere het verkeer van en naar het voormalige luchthaventerrein en het buitengebied. 

  

Achtergrond 

Op de kruising van de Oldenzaalsestraat met de Oude Deventerweg en Landweerweg gebeuren 

regelmatig ongelukken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, presenteerde de provincie in maart 2018 

een plan. In dit plan is de aanleg van een rotonde voorzien. Dit plan is door Gedeputeerde Staten van 

Overijssel vastgesteld in juni 2018.  

  

Voorbereidende werkzaamheden 

We zijn gestart met de voorbereiding voor de uitvoering. Naast verschillende vooronderzoeken in het veld 

zijn wij ook gestart met de wettelijke procedures voor de aanleg van de nieuwe rotonde. Bij de wettelijke 

procedures moet u denken aan aanpassing van het bestemmingplan, aanvraag omgevingsvergunning 

voor de uitvoering en een verkeersbesluit voor de nieuwe verkeerssituatie.  

  

Half september 2019 starten wij met het graven van proefsleuven in de nabijheid van het kruispunt om te 

kunnen bepalen waar de nieuw aan te leggen kabels en leidingen komen te liggen. Van deze 

werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden vanwege een tijdelijke snelheidsbeperking op de weg. 

De weg wordt niet afgesloten.  

   

Aanleg nieuwe rotonde 

De aanleg van de rotonde staat gepland tussen juni en oktober 2020. U ontvangt hierover van tevoren 

informatie van ons.  

   
 
 

Aan de eigenaar/bewoner(s) van dit adres 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 038 425 48 88 

overijssel.nl 

postbus@overijssel.nl 

 

KvK 51048329 

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21 
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De brief is gericht aan u als ‘bewoner van’ 
Om de privacy van onze inwoners de waarborgen, gebruiken wij alleen persoonsgegevens als dat echt 
noodzakelijk is. Daarom richten wij deze brief aan “de bewoners van dit adres”. 

  

Bel of mail ons gerust als u nog vragen heeft 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden kunt u met vragen contact opnemen met: 

 

De heer Paul Kraesgenberg       projectleider provincie Overijssel    

De heer Herman Post               toezichthouder provincie Overijssel            

 

Via telefoonnummer 038 499 88 99 of via e-mail N733@overijssel.nl. Bij schriftelijke reactie graag het 

projectnummer en kenmerk van deze brief vermelden. 

  

Helaas zult u hinder ondervinden 

Wij doen er alles aan om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw 

begrip. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

 

 
Paul Kraesgenberg 

projectleider,   

eenheid Wegen en Kanalen 
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