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

Onderwerp:  Eenrichtingsverkeer en vrachtknip Molenstraat Goor 

 

1. Aanleiding 

In het uitvoeringsprogramma 2010 van het GMP is het instellen van eenrichtingsverkeer in de 

Molenstraat (tussen de Voorstraat en de Bunschotenstraat) opgenomen, net als het uitbreiden 

van de 30km-zone in het centrum van Goor. Eind 2011 heeft van beide projecten het voorlopig 

ontwerp ter inzage gelegen. Daarna is het uitbreiden van de 30km-zone in het centrum van 

Goor – de Molenstraat – uitgevoerd. Het onderdeel eenrichtingsverkeer Molenstraat is in de 

tussenliggende periode betrokken bij het opstellen van een Verkeersvisie en Structuurvisie 

voor Goor. Daarin is herbevestigd dat deze maatregel bijdraagt aan de optimale verkeers-

structuur voor Goor. Bij de vaststelling van de Structuurvisie Goor door de raad op 18 juni 2013 

heeft wethouder Eshuis een raadsmemo toegezegd waarin de effecten van het in te stellen 

eenrichtingsverkeer en de vrachtknip in beeld worden gebracht. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In de Verkeersvisie Goor is het doel en effect van het instellen van eenrichtingsverkeer in de 

Molenstraat beschreven: het verkeer op de noord-zuidroute Molenstraat-Hengevelderstraat 

wordt aanzienlijk verminderd, zodat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze smalle 

straten zal toenemen. Door de maatregel zal verkeer andere routes gaan rijden. Deze routes 

worden daardoor wat drukker, maar hierdoor ontstaan geen verkeersonveilige situaties. 

 

Subsidie Sanering Wegverkeerslawaai 

Door het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat tussen de Voorstraat en 

Bunschotenstraat zal een zodanige vermindering van verkeerslawaai optreden, dat dit leidt tot 

een subsidiemogelijkheid voor Sanering Wegverkeerlawaai. Hierbij dient onder meer 

aangetoond te worden dat naast de vermindering van verkeerlawaai op de Molenstraat er 

geen geluidprobleem ontstaat in de zin de Wet Geluidhinder op andere wegen die door de 

maatregel wat meer gebruikt zullen worden. Na een lang traject is inmiddels de beschikking 

voor deze subsidie afgegeven, waarmee dit aspect voldoende is aangetoond.  
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Relatie eenrichtingsverkeer en de vrachtknip 

Doordat het bedrijventerrein Finigoor nog niet is gesaneerd, moet er nog rekening worden 

gehouden met vrachtverkeer van en naar dit bedrijventerrein. Als er eenrichtingsverkeer wordt 

ingesteld op de Molenstraat (van de Voorstraat naar de Bunschotenstraat, dan betekent dit dat 

het vrachtverkeer van en naar Finigoor alleen maar westwaarts kan rijden via de Bunschoten-

straat vanwege de vrachtknip op de Molenstraat tussen de Bunschotenstraat en de Wheeweg. 

Met betrekking tot de vrachtknip wordt in de Verkeersvisie aangegeven dat deze het best  

verplaatst kan worden naar de Wheeweg op het gedeelte tussen de Molenstraat en Specht-

horstweg. Daar is de ruimte aanwezig om een fysieke barrière te realiseren voor het vracht-

verkeer. In het in 2015 te actualiseren Gemeentelijk Mobiliteitsplan wordt het uitwerken van 

deze maatregel opgenomen, met daarbij de indicatieve kosten. 

In afwachting daarvan wordt bij het instellen van het eenrichtingsverkeer de vrachtknip op het 

huidige wegvak opgeheven, zodat vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein Finigoor via 

de Molenstraat-Enterseweg naar de N347 kan rijden en niet gedwongen via de Bunschoten-

straat door het centrum van Goor moet rijden. 

3. Conclusie 

Door het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat, van de Voorstraat tot aan de 

Bunschotenstraat, wordt het verkeer op de Molenstraat en Hengevelderstraat aanzienlijk 

verminderd. Op een aantal andere wegen neemt de hoeveelheid verkeer wat toe, maar leidt 

niet tot verkeeronveilige situaties of tot geluidproblemen in de zin van de Wet Geluidshinder. 

 

Tegelijk met het instellen van deze maatregel zal de vrachtknip worden opgeheven, zodat 

vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein Finigoor via de Molenstraat-Enterseweg naar 

de N347 kan rijden en niet gedwongen via de Bunschotenstraat door het centrum van Goor 

moet rijden. Dit gebeurt in afwachting van het verplaatsen van de vrachtknip naar de Wheeweg 

op het gedeelte tussen de Molenstraat en Spechthorstweg, zoals is opgenomen in de 

Verkeersvisie en Structuurvisie voor Goor. Daar is de ruimte aanwezig een fysieke barrière te 

realiseren voor het vrachtverkeer. In het in 2015 te actualiseren Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

wordt het uitwerken van deze maatregel opgenomen, met daarbij de indicatieve kosten. 

 

 

 

 

 

 

 


