
“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:  11 februari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:  - 

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Karin Lueks, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Opwaardering Van Kollaan e.o., Goor 

 

1. Aanleiding 

Op 18 juni 2013 heeft u de Structuurvisie Goor 2025 en de Verkeersvisie Goor vastgesteld. In 

deze visies is de opwaardering van de Van Kollaan opgenomen als onderdeel van de 

gewenste verkeersstructuur voor Goor. Aan de opwaardering van de Van Kollaan heeft u de 

opwaardering van het gebied tussen de Roerdompstraat en de Van Kollaan gekoppeld: het 

Spoorpark. De herinrichting van de Van Kollaan biedt, in combinatie met groenaanleg en het 

benadrukken van het voormalige spoortracé, kansen voor een ruimtelijke impuls van de 

omgeving.  

 

Daarnaast heeft u in de Programmabegroting 2014 een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar 

gesteld voor de gevolgen van de verkeersvisie, waarbij met name wordt gedacht aan het tracé 

Van Kollaan – Bunschotenstraat – Molenstraat. Ook is inmiddels een provinciale subsidie van 

€ 200.000,- toegekend voor de sloop en herinrichting van de voormalige gemeentewerf aan de 

Patrijzenstraat. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Aanpak verkenningsfase 

Gelet op de samenhang is het gewenst de volgende planonderdelen met betrekking tot de 

opwaardering van de verkeersstructuur en de openbare ruimte in onderling verband met elkaar 

te bezien.  

1. Aanpassing profiel en optimale inrichting Van Kollaan 

2. De inrichting van de strook Roerdompstraat - Van Kollaan tot een groen/verblijfsgebied 

3. Verleggen D.J. Bunschotenstraat en aansluiting op Molenstraat/Wheeweg 

4. De herinrichting van de voormalige gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 

Daarnaast kunnen er nog andere projectonderdelen voortvloeien uit dit project (en buiten het 

plangebied) als gevolg van verplaatsing/onderhandelingen etc. 
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In de vergadering van 7 januari 2014 heeft het college besloten een bestuursopdracht uit te 

vaardigen voor het starten van de verkenning en het aangaan van oriënterende gesprekken 

met de verschillende grondeigenaren voor de vier genoemde planonderdelen. Door deze 

bestuursopdracht zijn de kaders gesteld waarbinnen de verkenningsfase kan worden 

uitgevoerd. 

Doel is om te onderzoeken of er tot een levensvatbaar en haalbaar (ruimtelijk, financieel en 

maatschappelijk) project kan worden gekomen. Het financiële kader wordt uitgewerkt in een 

minimale variant en een maximale variant/groeimodel.  

Inmiddels zijn een opdrachtgever en een projectleider benoemd en is een projectgroep 

samengesteld. 

3. Conclusie 

De verkenningsfase wordt met voortvarendheid opgepakt. Het streven is erop gericht de 

verkenningsfase in het derde kwartaal van 2014 af te kunnen ronden.  

Indien uit de verkenningsfase blijkt dat tot een haalbaar en levensvatbaar plan kan worden 

gekomen, dan wordt een projectplan opgesteld voor de ontwikkel- en uitvoeringsfasen. 

Uiteraard zullen de aan- en omwonenden nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking 

van de plannen.  


