
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  20 januari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  G.R.F. ter Braak, Samenleving  

Onderwerp:  Afronding project Regge door Goor 

 

1. Aanleiding 

In de programmabegroting van 2010 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding 

en uitvoering van het project “Regge door Goor”. Dit project is gezamenlijk met het waterschap 

Vechtstromen ter uitvoering gebracht en behelst het traject van de Regge vanaf het waterwin-

gebied bij ijsbaan ’t Slag tot aan de provinciale weg N347 bij Elsenerbroek.  

Op 31 december 2013 waren de werkzaamheden aan de gemeentelijk onderdelen gereed. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het gemeentelijk onderdeel van het project “Regge door Goor” bestond uit: 

1. De reconstructie van kunstwerken; 

2. Inrichting van de openbare ruimte; 

3. (Asbest)saneringen; 

Hieronder vindt u in het kort de beschrijving van de werkzaamheden die wij per onderdeel 

hebben laten uitvoeren. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar het eindverslag 

subsidieverantwoording. 

 

De reconstructie van kunstwerken 

De bestaande bruggen (kunstwerken) over de Regge kenden geen eenheid. Wij hebben 

daarom alle bestaande brugduikers voorzien van identieke frontmuren en leuningen. 

Daarnaast is er één nieuwe voetgangersbrug geplaatst bij de voetbalvelden. Ook deze kent 

een leuning die identiek is aan de brugduikers. Door de bruggen op uniforme wijze vorm te 

geven wordt de Regge als een herkenbare structuur door de kern waargenomen. 
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Tijdens het proces is besloten om een tweetal voetgangersbruggen in de Hogenkamp niet uit 

te voeren. Daarnaast is een brugduiker op het bedrijventerrein niet aangepakt, omdat deze  

vanuit waterhuishoudkundig oogpunt niet vervangen hoefde te worden en deze ook geen 

bijdrage leverde aan de belevingswaarde van het gebied.  

 

Inrichting van de openbare ruimte 

Doordat de Regge meer ruimte krijgt is er ook meer ruimte om te kunnen recreëren. Hiervoor 

zijn een aantal openbare ruimten opnieuw ingericht. Zo is er bij huize Scherpenzeel na de 

sloop van een aantal bijgebouwen meer openbaar groen gekomen. Het speelveld bij de 

Nachtegaalstraat is opnieuw ingericht. Bij de Hogenkamp is er door en voor de kinderen een 

speeleiland aangelegd. 

 

(Asbest)saneringen 

In verband met de herinrichting is een bodemonderzoek uitgevoerd om de algemene kwaliteit 

van de grond, grondwater en waterbodem inzichtelijk te maken. Op een aantal locaties waren 

verontreinigingen aangetroffen. Alle aangetroffen verontreinigingen zijn gesaneerd. Op de 

saneringslocaties zijn met betrekking tot de gesaneerde parameters geen verontreinigingen 

achtergebleven die gebruisbeperkingen of nazorg met zich meebrengen. 

 

Budget 

Het totale projectbudget bedroeg € 2.000.000,-. Hiervan is € 1.000.000,- subsidie die de 

provincie Overijssel heeft toegekend in het kader van “investeren met gemeenten”. Het project 

heeft uiteindelijk € 1.356.072,19 gekost. Van deze kosten zijn € 1.326.048,69 subsidiabele 

kosten. Dit betekent dat in totaal ( € 1.356.072,19 - € 1.326.048,69 =) € 30.023,50 niet 

subsidiabel zijn en alleen voor rekening zijn van de gemeente (dit betreft in hoofdzaak eigen 

uren). Het restant budget ad ( € 1.000.000,00 – (€ 1.326.048,69 / 2) - € 30.023,50 =)  

€ 306.952,15 vloeit terug in de reserve Majeure Projecten. 

3. Conclusie 

Het doel was om de belevingswaarde en de functionaliteit van de Regge te verbeteren. Gezien 

het resultaat en de reacties die wij van de omwonenden hebben ontvangen zijn wij van mening 

dat wij aan deze doelstelling hebben voldaan. Daarnaast zijn wij ruim binnen het budget 

gebleven. De realisatiefase is achter de rug en het project is nu overgedragen naar de beheer- 

en onderhoudsfase. 

 

 

 

 

 

 

 


