
“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:  3 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  J.B.H. Meijer, Openbare werken  

Onderwerp:  Verkeersmaatregelen Hengelosestraat-Greekerinckskamp te Delden 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de behandeling van het UVP 2012-2013 van het GMP in de raadscie Fysiek van 

18 december 2012 heeft de heer De Leeuw uit Delden ingesproken. Hij gaf aan dat er op de 

Hengelosestraat (deel binnen de kom) steeds vaker te hard gereden wordt. De politie gaat 

echter niet handhaven omdat het betreffende wegvak onvoldoende duidelijk is ingericht als 

een 50km-weg (weg binnen de kom). Bovendien rijden automobilisten vanuit de Greekerincks-

kamp hard - in een bijna rechte lijn - de Hengelosestraat op. Hij verzoekt de gemeente 

maatregelen te nemen aan de weg, zodanig dat de politie kan gaan handhaven. 

De raadscommissie Fysiek sprak haar zorg uit over de situatie en wilde geïnformeerd worden 

over mogelijke maatregelen. Wethouder Eshuis heeft toegezegd dit te doen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het college is van mening dat de situatie van een niet juist ingericht weggedeelte waardoor de 

politie niet gaat handhaven reden is om maatregelen te nemen op deze locatie. 

Deze maatregelen betreffen: 

- komgrens op Hengelosestraat iets verschuiven richting bebouwing; 

- snelheidsremmer (plateau’s) aanbrengen op Hengelosestraat tussen komgrens en 

Villapark; 

- snelheidsremmer (plateau’s) aanbrengen op Hengelosestraat ten westen van aansluiting 

Greekerinckskamp; 

- inritconstructie aanbrengen op de Greekerinckskamp. 

 

De kosten van deze maatregelen worden geraamd op € 50.000,-. In het raamkrediet UVP 

2010 van het GMP is hiervoor nog voldoende budget beschikbaar. 
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3. Conclusie 

De planvorming voor de hierboven beschreven maatregelen is inmiddels gestart en zal ook 

bestaan uit het bijbehorende inspraaktraject. Uitvoering zal naar verwachting op z’n vroegst in 

november van dit jaar kunnen starten; waarbij de weersomstandigheden dan nog zodanig 

moeten zijn dat er nog asfalt gedraaid kan worden. 


