
 

“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:  29 oktober 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Guido ter Braak, Vergunningen en handhaving  

Onderwerp:  Voetgangersbruggen over de Regge in Goor 

 

1. Aanleiding 

Het waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Hof van Twente hebben de afgelopen jaren 

wensen en ideeën ontwikkeld over de inrichting van (het gebied rondom) de Regge door Goor. 

Naast een verbetering van de kwaliteit van het water en een regulering van de hoeveelheid 

water is het idee ook om de Regge meer zichtbaar te maken in de woon- en werkomgeving. 

Deze ambities zijn opgenomen in het waterplan van de gemeente Hof van Twente en het 

waterbeheerplan en bestuursakkoord 2009-2012 van het waterschap. De werkzaamheden zijn 

gestart in 2012 en zullen dit jaar worden afgerond. 

 
Situatie Hogenkamp    Voorbeeld brug 
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Onderdeel van deze werkzaamheden zijn twee voetgangersbruggen in de Hogenkamp. 

Omdat er ruis op de lijn is ontstaan op de vraag of deze bruggen wel of niet gerealiseerd 

worden, hebben wij vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid een inspraakmoment ingelast. Deze 

inspraakprocedure is inmiddels afgerond en wij hebben als college hierover een besluit 

genomen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Tijdens de inspraakprocedure hebben wij reacties ontvangen. Wij hebben alle reacties bij ons 

besluit meegewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet plaatsen van deze twee 

voetgangersbruggen geen afbreuk doet aan de doelstelling van het project. Aan de 

uitgangspunten, zoals de waterberging, natuur en ruimte voor beleving, wordt geen afbreuk 

gedaan. Daarnaast zijn wij van mening dat de mogelijkheden voor ommetjes nagenoeg gelijk 

zijn aan de huidige situatie. Twee extra bruggen tussen de twee bestaande bruggen betekent 

dat de onderlinge afstand tussen deze bruggen zeer klein (4 bruggen binnen 200m) wordt. De 

vraag is of dit de beleving van de Regge ten goede komt. Het vertroebelt namelijk het beeld op 

de Regge en de natuur daarom heen. 

3. Conclusie 

Met de kennis van nu en wetende welke mening de directe omwonenden hebben is het niet in 

lijn van de verwachting dat als het plan nu opnieuw wordt geschreven, er twee extra bruggen 

geplaatst zullen worden. De argumenten om de bruggen niet te plaatsen wegen zwaarder dan 

de argumenten om ze wel te plaatsen. Daarnaast is het onderhoud van de oevers met al deze 

bruggen op een relatief korte afstand moeilijker (en dus kostbaarder) uit te voeren. Wij hebben 

daarom besloten de twee voetgangersbruggen niet te plaatsen. De indieners van zienswijzen 

worden hierover geïnformeerd. 

 
 

Huidig beeld op de Regge in de Hogenkamp: 

 

   
Zicht vanaf de Ganzenbrug    Zicht vanaf de Putterstraat 

 

 

 


