
 

“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:  5 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Clemens Volker, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  werkzaamheden de Braak West 

 

1. Aanleiding 

In 2008 is een start gemaakt met het bouwrijp maken van de eerste fase van nieuwbouwwijk 

de Braak West in Delden. Diverse oorzaken (inmeten bomen, stagnatie in verkoop bouwkavels 

en daardoor ook stagnatie in werkzaamheden woonrijp maken) hebben er aan bij gedragen 

dat niet alle nieuwe bewoners tevreden zijn met het de ontwikkelingen tot dusver. Mede omdat 

er in juli 2013 bovendien sprake is geweest van een noodlottig verdrinkingsongeval in de wijk 

is er extra inzet gepleegd om adequate afronding van het woonrijp maken van de Braak West 

te bespoedigen. 

In de (bijgevoegde) nieuwsbrief van oktober 2013 hebben wij alle bewoners hierover uniform in 

kennis gesteld. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Gelet op de grote impact van het ongeval hebben wij op maandag 2 september 2013 met de 

direct aanwonenden (de Dinkel en Oude Benteloseweg) een eerste samenkomst gehouden. In 

een bijeenkomst is door bewoners een oproep gedaan een aantal (extra) veiligheids-

maatregelen te treffen. Om meer duidelijkheid te krijgen waar met name onveilige situaties in 

de wijk zich voordoen is vervolgens op 23 september 2013 ter plekke een schouw gehouden. 

Met vertegenwoordigers namens de bewoners en namens het Waterschap en gemeente zijn 

vijf situaties in beeld gebracht die om extra aandacht vragen. Afgesproken is om hiervoor 

passende maatregelen in beeld te brengen en in een wijkbrede bijeenkomst deze oplossingen 

ook te bespreken met de overige bewoners uit de wijk. In een goed bezochte bijeenkomst in 

het Parochiehuis in Delden (circa 60 aanwezigen) is ingegaan op het thema water in de wijk. 

Naast een presentatie over het toegepaste watersysteem in de wijk is tevens ingezoomd op de 

geconstateerde knelpunten en de beoogde maatregelen. 
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De volgende knelpunten zijn gemeenschappelijk geconstateerd: 

a. De afwateringssloot aan de Oude Benteloseweg is diep en heeft steile taluds. Bovendien 

ligt de sloot tegen de voortuinen aan.  

b. De boothelling aan de “kop” van de bergingsvijver is vrij toegankelijk waardoor de vijver 

feitelijk vrij toegankelijk is. 

c. De constructie van de balustrade aan de bewonerszijde van de bergingsvijver is te open. 

d. Aanwezigheid van riet in de bergingsvijver geeft een schijnveiligheid. Er is een tweede 

doorgang onder de brug waar zich vuil ophoopt. 

e. In de wadi aan de Dinkel is een slokop (overloopvoorziening) niet afgedicht. 

 

Inmiddels zijn de werkzaamheden onder d en e (afdekken slokop en maaien riet) in het 

reguliere onderhoud opgelost. De overige werkzaamheden vergen meer voorbereidingstijd en 

betekenen ook extra kosten, welke in het oorspronkelijke plan niet zijn opgenomen. Een deel 

van deze extra kosten wordt door het Waterschap bijgedragen. Het gemeentelijk deel bedraagt 

afgerond € 80.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van de grondexploitatie de Braak 

West. In de herziene exploitatieopzet voor de Braak West (behorend bij de perspectiefnota 

grondexploitaties 2013) is met deze aanvullende kosten rekening gehouden. 

 

Bovendien zijn er op 15 en 16 oktober 2013 een tweetal inloopbijeenkomsten gehouden om 

het woonrijp maken van de Brinkweg en de Kloetenweg, de laatste grote klussen op dit vlak in 

de Braak West, toe te lichten. Hoewel er uiteraard nog de nodige wensen zijn is het goed te 

constateren dat de communicatie op dit moment behoorlijk is verbeterd. 

We verwachten volgend voorjaar de laatste woon rijp maak werkzaamheden af te kunnen 

ronden. Aansluitend zal een evaluatie worden gehouden met buurtbewoners om te kijken of de 

voorzieningen in de openbare ruimte voldoende functioneren. 

3. Conclusie 

Door eerdere gebeurtenissen in het project de Braak West was extra inzet op met name het 

communicatieve vlak noodzakelijk. Bovendien is een aantal extra maatregelen overeen 

gekomen om extra voorzieningen te treffen, welke in de oorspronkelijke planvorming niet 

waren voorzien. Samen met bewoners en het Waterschap Regge en Dinkel zijn hier de 

schouders onder gezet. De ervaringen welke zijn opgedaan zullen uiteraard ook worden 

meegenomen bij het verder woonrijp maken van de wijk. 


