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1. Aanleiding 

Door bewoners van de wijk Hogenkamp in Goor zijn vragen gesteld over de plannen voor de 

reconstructie van de Regge naast hun wijk. Zij geven aan dat zij nu (november/december 2012) 

pas te zien krijgen dat ter plaatse van de wijk Hogenkamp een 2-tal wandelbruggen over de 

Regge wordt aangelegd. Volgens de bewoners waren zij daar niet eerder over geïnformeerd. De 

informatievoorziening in hun richting zou niet toereikend zijn geweest. Tegen de komst van de 

beide wandelbruggen in het deelgebied Hoogenkamp maken ze alsnog bezwaar.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Bij de totstandkoming van de plannen voor de Regge is intensief met belangstellenden en direct 

betrokkenen gecommuniceerd. Zo is op 20 april 2010 begonnen met een algemene inloop-

bijeenkomst in het gemeentehuis. Naast het verstrekken van informatie over de eerste ideeën 

voor de plannen van de Regge, werden de bezoekers ook gevraagd zich op te geven om samen 

met waterschap Regge en Dinkel en gemeente de plannen verder uit te gaan werken. Een 

aantal bewoners en belangstellenden hebben zich hiervoor opgegeven en in ontwerpateliers 

aan het vormgeven van de plannen geparticipeerd. Per deelgebied (zoals b.v. Scherpenzeel, 

Kwartel maar ook Hogenkamp) hebben deze ontwerpateliers plaatsgevonden.  

In specifieke situaties hebben aanvullende huiskamergesprekken plaatsgevonden.  

 

Het aldus opgestelde plan voor het deelgebied Hogenkamp hield in, dat de Regge richting de 

tuinen (tot soms in de tuinen) van de direct aanwonende bewoners van de Hogenkamp werd 

verlegd. De direct aanwezige bewoners stemden tijdens het opstellen van de plannen ook met 

het verschuiven naar/ in hun tuin in, wat later (juni 2011) schriftelijk ook door het waterschap 

Regge en Dinkel met de betrokken bewoners is vastgelegd.  
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Het directe gevolg van het verschuiven van de Regge was, dat het daar aanwezige wandelpad 

(parallel aan de oostzijde van de Regge) tussen Smientstraat en Sternstraat kwam te vervallen. 

Tussen de nieuwe loop van de Regge en de tuinen van de aanliggende woningen bleef geen 

ruimte meer over. 

 

Ter compensatie van het laten vervallen van dit wandelpad aan de oostzijde is een 2-tal 

wandelbruggen ontworpen waardoor het trottoir van de Nachtegaalstraat (westzijde van de 

Regge) als vervangend wandelpad kan gaan dienen. Het aanleggen van deze wandelbruggen 

over de Regge en daarmee het herstellen van een mogelijke wandelroute, maakt onderdeel van 

de plannen uit. Ter voorbereiding voor de raadsvergadering van 12 juli 2011 zijn de plannen met 

de betreffende wandelbruggen daarop aangegeven, op 5 juli 2011 tijdens een inloopmiddag aan 

belangstellenden getoond. De aankondiging van de commissievergadering, raadsvergadering 

zowel als de inloopmiddag heeft op de gebruikelijke manier in het Hofweekblad plaatsgevonden.  

 

Na besluitvorming in de raad in juli 2011 heeft het waterschap haar inspraakprocedure gevolgd 

en de gemeente de procedure voor een bestemmingsplanwijziging opgestart en afgerond.  

Op beide procedures zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

Een van de opmerkingen van de bewoners van de Hogenkamp betrof het feit dat de betrokken 

bruggen niet op de digitaal beschikbaar gestelde tekeningen te zien zijn. Uit het met de 

bewoners gevoerde overleg kwam naar voren dat dit de bestemmingsplantekeningen van het 

Reggeproject betrof. Tijdens de bijeenkomst van 4 december 2012 met de bewoners van de 

Hogenkamp, is uitgelegd wat de functie van bestemmingsplantekeningen met de bijbehorende 

voorschriften is en dat dergelijke informatie (b.v. bruggen) niet op bestemmingsplantekeningen 

wordt vermeld maar wel in de bijbehorende voorwaarden is beschreven.  

 

Een andere opmerking van de bewoners van de Hogenkamp is het niet hebben ontvangen van 

de nieuwsbrieven. Bij het verstrekken van de nieuwsbrieven is er voor gekozen dat die 

bewoners die direct naast de Regge wonen of daarop uitkijken (aan beide zijden) de nieuwsbrief 

kregen. Zo hebben de bewoners van de Hogenkamp die direct naast de Regge wonen de 

nieuwsbrief wel ontvangen. De overige bewoners van Sternstraat, Smientstraat en Eendenstraat 

hebben de eerste nieuwsbrieven niet ontvangen. De laatste nieuwsbrief van december 2012 is 

ook aan de bewoners van die betreffende straten verstrekt.  

 

Het planvoorstel om de beide wandelbruggen aan te leggen is weloverwogen genomen. Er is 

extra waterberging gecreëerd met instemming van de direct betrokkenen. Door het opschuiven 

van de Regge richting de aangrenzende tuinen kwam het daar aanwezige wandelpad te 

vervallen. Met de aanleg van de beide wandelbruggen kon deze veelgebruikte wandelroute aan 

de overzijde van de Regge in de vorm van het daar aanwezige trottoir aan de Nachtegaalstraat 

worden gecompenseerd.  

 

De bewoners van de Hogenkamp maken zich zorgen over de komst van beide wandelbruggen. 

Hun belangrijkste zorg hierbij is dat de beide hofjes (Sternstraat en Smientstraat) van een “rustig 

hofje” het karakter zal krijgen van een doorgaande route voor fietsers. Vooral het mogelijke 

gebruik door de schooljeugd die fietsend van en naar school van beide wandelbruggen gebruik 

zou gaan maken, zien zij als een bezwaar.  

 

De kans dat fietsers van de beide wandelbruggen gebruik zullen maken is niet groot. Het over-

steken van de Regge via de bestaande verbindingen (verlengde Merelstraat en de Putterstraat) 

ligt veel meer in de rede. Om toch aan de zorgen van de bewoners tegemoet te komen is 

besloten om ter plaatse van beide wandelbruggen een voorziening (fietssluis) aan te brengen 

waarmee het de fietser onaantrekkelijk wordt gemaakt om van de beide wandelbruggen gebruik 

te maken. Voor wandelaars maar ook rolstoelgebruikers blijft het wel mogelijk om van de 

wandelbruggen gebruik te maken.  

 


