
“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:  25 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

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

Onderwerp:  Eindrapportage reconstructie Goorseweg-Potdijk 

 

1. Aanleiding 

In de vergadering van de commissie Fysiek op 23 april 2014 heeft wethouder Eshuis op 

schriftelijke vragen over maatregelen op de kruising Goorseweg-Potdijk een raadsmemo 

toegezegd over de argumentatie van het college voor deze maatregelen en met meer 

informatie over de € 285.000.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De Goorseweg is ter plaatse van de kruising versmald naar een minimaal benodigde breedte 

om zo de oversteeklengte voor fietsers zo klein mogelijk te maken. De aansluiting van de 

Potdijk en de Stokkumerweg zijn enigszins aangepast zodat ze meer haaks op de Goorseweg 

aansluiten.  

 

De fietspaden zijn ter hoogte van de kruising iets verlegd en hersteld en er zijn aparte 

oversteekplaatsen aangelegd voor de fietsers. Daarnaast zijn in de bochten verhoogde banden 

aangebracht, zodat afslaand autoverkeer niet meer met te hoge snelheid de bocht kan 

afsnijden. Afslaand autoverkeer is nu genoodzaakt om snelheid te minderen, waardoor de 

verkeersveiligheid voor het fietsverkeer wordt vergroot.  

 

Tenslotte worden aan het eind van het jaar nog lage hagen geplant tussen de rijbaan en de 

fietspaden. Hierdoor wordt de weg visueel smaller en accentueert tevens het kruispunt. 

 

Het oorspronkelijke budget bedroeg € 285.000, dat bij de Kadernota 2014 als nieuw beleid was 

gevoteerd. Dit budget is bijgesteld en afgeraamd met € 135.000, toen duidelijk was welke 

maatregelen (met bijbehorende kosten) instemming konden vinden van de Provincie als 

wegbeheerder en eigenaar van de weg.  

Aan de raad zal worden voorgesteld het afgeraamde bedrag in te zetten voor een glijbaan in 

het project zwembad. 
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Van het nieuwe, afgeraamde budget bedraagt de eindprognose € 9.649 voordeel. Dit restant-

bedrag wordt in de reserve Majeure Projecten gestort. 

 

Daarnaast is er bij de Regio Twente in het kader van Duurzaam Veilig (2014-2015) een 

subsidie aangevraagd van 25% van de kosten. Hierdoor kan er een bedrag van € 35.000 

tegemoet worden gezien vanuit de Regio Twente. Deze bijdrage is pas zeker wanneer alle 

projecten in het kader van de subsidiebeschikking Duurzaam Veilig 2014-2015 zijn 

afgehandeld. De subsidie zal op zijn vroegst eind 2016 worden ontvangen. 

Deze te ontvangen subsidie zal te zijner tijd (op zijn vroegst eind 2016) rechtstreeks in de 

reserve Majeure Projecten worden gestort. 

3. Conclusie 

Het kruispunt Goorseweg-Potdijk is in overleg met de Provincie (als eigenaar/wegbeheerder) 

aangepast. De getroffen maatregelen zijn uitvoerig besproken met de verkeerskundige van de 

Provincie en de verkeersadviseur van Politie. Alle partijen zijn unaniem van mening dat de 

gekozen oplossing de veiligheid voor fietsers behoorlijk verbetert, evenals de herkenbaarheid 

van de kruising. 

Deze maatregelen hebben uiteindelijk ongeveer € 105.000 gekost (€150.000 minus € 9.649 

(verwacht voordeel) minus € 35.000 te verwachten subsidie). 

 


