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Onderwerp: 

Evaluatie eenrichtingsverkeer Molenstraat en 

vervolgmaatregelen Verkeersvisie Goor 

Registratienummer: 642760 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de relevante documenten 

m.b.t. de evaluatie van het eenrichtingsverkeer 

in de Molenstraat en op basis daarvan 

besluiten tot handhaven van deze maatregel 

uit de Verkeersvisie Goor; 

2. Kennisnemen van de stand van zaken m.b.t. 

de vervolgmaatregel Van Kollaan-Spoorpark 

en kiezen voor vervolgstap 2; 

3. Kennisnemen van de stand van zaken m.b.t. 

de vervolgmaatregel Verleggen 

Bunschotenstraat.     

Argumenten 

1.1 
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de 

maatregel eenrichtingsverkeer Molenstraat uit 

de Verkeersvisie Goor. Naar aanleiding 

daarvan moet worden besloten of de maatregel 

wordt gehandhaafd. 

De evaluatie van het eenrichtingsverkeer 

Molenstraat heeft plaatsgevonden en is 

verwoord in een notitie die op 2 november 2016 

met bijbehorende raadsbrief naar uw raad is 

gestuurd (zie bijlage A). Aanvullend is in de 

tussenliggende periode een brief ontvangen 

waarin een groot deel van de bewoners van het 

betreffende deel van de Molenstraat aangeeft 

voor handhaven van het eenrichtingsverkeer te 

zijn. 

In het Uitvoeringsprogramma 2017 van het 

Gemeentelijke Mobiliteitsplan zijn mitigerende 

maatregelen opgenomen i.r.t. het 

eenrichtingsverkeer in de Molenstraat. Naar 

aanleiding hiervan is een traject gestart om in 

een aantal straten samen met bewoners te 

kijken of er maatregelen kunnen worden 

genomen, waardoor de effecten van deze 

maatregel verzacht kunnen worden. 

Gezamenlijk met bewoners is gekomen tot 

snelheidsremmende maatregelen in de 



Molenstraat, attentieverhogende en 

snelheidsremmende maatregelen in de 

Laarstraat (zowel het noordelijke als ook het 

zuidelijke gedeelte) en obstakels in Plan 

Moormann. In de notitie ‘Mitigerende 

maatregelen i.r.t. Molenstraat’ (zie bijlage B) 

zijn deze kort beschreven. 21 

De Stadsraad heeft het college en uw raad 

verzocht om het eenrichtingsverkeer — m.u.v. 

voor het vrachtverkeer — op te heffen. Het 

college heeft toegezegd dit verzoek te 

beoordelen op de consequenties ervan. In de 

notitie ‘Consequenties scenario 6 van de 

Stadsraad’ (zie bijlage C) is hieraan uitvoering 

gegeven. 

Goudappel Coffeng, het adviesbureau dat de 

Verkeersvisie heeft opgesteld met als 

onderdeel daarvan het eenrichtingsverkeer in 

de Molenstraat, is gevraagd de evaluatie van 

de maatregel te beoordelen en een advies te 

geven m.b.t. scenario 6 van de Stadsraad. 

Goudappel Coffeng is van mening dat het 

eenrichtingsverkeer in de Molenstraat op een 

goede wijze is geëvalueerd en dat scenario 6 

ongewenst is. Deze notitie is opgenomen als 

bijlage D. 

Op basis van de inhoud van bovengenoemde 

documenten (bijlagen A, B, C en D) is het 

college van mening dat er geen aanleiding is 

om de maatregel te heroverwegen. 

Bij vaststelling van de Verkeersvisie is door de 

gemeenteraad een koppeling aangebracht 

tussen het opwaarderen van de Van Kollaan en 

het tegelijkertijd realiseren van een Spoorpark. 

Met het oog op deze koppeling hebben de 

afgelopen tijd onderhandelingen 

plaatsgevonden met partijen die grondposities 

bezitten in het gebied tussen de 

Roerdompstraat en de Van Kollaan, het gebied 

dat moet worden opgewaardeerd (Spoorpark). 

De onderhandeling met een partij die eigenaar 

is van een aanzienlijk deel hiervan, loopt op dit 

moment nog niet voorspoedig. In bijgaande 

notitie (bijlage E) is aangegeven welke 

mogelijkheden er zijn voor een vervolgaanpak. 

De betreffende koppeling is door uw raad 

aangebracht, daarom wordt uw raad nu 

gevraagd welke vervolgstap zij nu — gegeven 

de huidige situatie - wenst te zetten. Het 

college is van mening dat, gezien de beide 

belangen die er spelen - enerzijds het belang 

dat de raad geeft aan gelijktijdige aanleg 
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Spoorpark en anderzijds de noodzakelijke 

voortgang in de aanpak van de Van Kollaan - 

vervolgstap 2 het meest deze beide belangen 

dient. Deze stap houdt in het opwaarderen van 

de Van Kollaan en het realiseren van 

(voorlopig) een kleiner deel van het Spoorpark 

(alleen dat deel dat in gemeentelijk eigendom is 

en de delen die tegen niet meer dan de 

getaxeerde waarde kunnen worden verworven). 

Een andere belangrijke maatregel in de 

Verkeersvisie is het verleggen van het oostelijk 

deel van de Bunschotenstraat. 

Door het uitvoeren van de maatregel wordt de 

onlogische en hinderlijke bajonet tussen de 

Molenstraat en Bunschotenstraat opgeheven, 

waardoor de hoeveelheid verkeer op 

Molenstraat tussen de Wheeweg en de 

Bunschotenstraat fors zal verminderen. 

Om deze maatregel te kunnen realiseren, is 

overeenstemming nodig met twee 

grondeigenaren: ü " 

M De onderhandelingen hierover maken 

onderdeel uit van de bredere onderhandelingen 

over de invulling van het TSB-terrein en zijn 

met hernieuwde energie opgepakt. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Risico’s 

Zoals gebruikelijk bij het nemen van maatregelen in de 

openbare ruimte, is het mogelijk dat een groep mensen 

zich niet kan vinden in besluiten t.a.v. de Molenstraat, 

de mitigerende maatregelen, de planvorming voor de 

Van Kollaan (en Spoorpark) of de Bunschotenstraat. 

Van de mitigerende maatregelen zal, zoals gebruikelijk 

bij dit soort maatregelen, een voorlopig ontwerp in de 

inspraak worden gebracht. Inspraakreacties worden 

verwerkt in een notitie en door het college betrokken bij 

de vaststelling van het definitief ontwerp. 

Bovenstaande geldt ook voor de planvorming voor het 

verleggen van de Bunschotenstraat. 

De planvorming voor de Van Kollaan en het Spoorpark 

zal, zoals is afgesproken met uw raad, participatief met 

de buurtbewoners worden opgepakt. 

Alternatieven 

Een alternatief is om - ondanks alle genoemde 

argumenten bij de evaluatie van de maatregel en de 

consequenties van het terugdraaien ervan - toch te 

kiezen voor het (deels) terugdraaien van het 

eenrichtingsverkeer in de Molenstraat. 

Een alternatief is om een andere vervolgstap te kiezen 

ta.v. het project Van Kollaan/Spoorpark. 



Uitvoering 

De betreffende vervolgstappen m.b.t. de Van Kollaan- 

Spoorpark en Verleggen Bunschotenstraat zullen in de 

2° helft van 2017 worden gezet. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemeester, 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen _ drs:H.A.M. Nauta-van Moorsel 


