Raadsmemo
Datum:

11 juni 2013

Aan:

Gemeenteraad van Hof van Twente

Kopie aan:
Van:

mr. ing. B.J. Sijbom en B.M.J. Eshuis

Voor informatie:

K. Lueks, Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Onderwerp:

Tekstvoorstel aanpassing Structuurvisie Goor 2025 en Verkeersvisie Goor

1. Aanleiding
Op 29 mei 2013 is in de vergadering van de commissie Fysiek gesproken over het voorstel om
te komen tot de vaststelling van de structuurvisie ‘Goor 2025’ en de verkeersvisie Goor. Door
de commissie Fysiek is verzocht om de realisatie van de verbindingswegen (Van
Heeckerenweg – Deldensestraat en Gruttostraat – Zomerweg) te koppelen aan concrete
ontwikkelingen in het betreffende gebied. Daarnaast is verzocht om de ruimtelijke
opwaardering van het gebied tussen de Van Kollaan en de Roerdompstraat te koppelen aan
de opwaardering van de Van Kollaan als onderdeel van de ontsluitingsstructuur van Goor.
2. Inhoudelijke mededeling
In dit kader wordt voorgesteld om het volgende in de structuurvisie ‘Goor 2025’ en de
verkeersvisie Goor op te nemen:
1. Het realiseren van een verbindingsweg tussen de Van Heeckerenweg en de Deldensestraat is alleen aan de orde wanneer concrete ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied
tussen de wijk Heeckeren en de Deldensestraat.
2. Het realiseren van een verbindingsweg tussen de Gruttostraat en de Zomerweg is alleen
aan de orde wanneer concrete ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied tussen het
bedrijventerrein De Whee en de Zomerweg.
3. Ten behoeve van een ruimtelijke impuls aan de westzijde van het centrum, en dan met
name het gebied tussen de Roerdompstraat en de Van Kollaan, wordt de opwaardering
van de Van Kollaan als onderdeel van de ontsluitingsstructuur, gekoppeld aan de
opwaardering van het gebied tussen de Roerdompstraat en de Van Kollaan (Spoorpark).
3. Conclusie
Wij stellen u voor de structuurvisie ‘Goor 2025’ en de verkeervisie Goor vast te stellen met
inachtneming van de hiervoor genoemde tekstvoorstel.
“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.

