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Goor, 30 november 2017.

Aan de Gemeenteraad
van de Hof van Twente,
de Hofte 7,
7471 DK Goor.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Bijgaand doen wij u een kopie toekomen van de brief, die wij op 29
november j.l. aan het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Hof van Twente hebben verzonden.
De inhoud hiervan heeft betrekking op de sanering van blok 114 aan
de Oude Haaksbergerweg te Goor en spreekt verder voor zichzelf.
Wij hopen dat een goede samenwerking tussen de betrokken
instanties zal leiden tot een bevredigend resultaat. Mocht u hier een
bijdrage aan kunnen leveren, dan zullen wij dat zeer op prijs stellen.
Vriendelijke groet,
Namens de bewoners,
Hr.G.H.de Haan
Oude Haaksbergerweg 98
7471 LN Goor.
Telefoon: 05470-274346.
E-mail: g.de.haan42@kpnplanet.n1

Goor, 29 november 2017
Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Hof van Twente.
De Hofte 7
7471DK Goor.
Geacht College,
Ooit woonden wij, bewoners van de Oude Haaksbergerweg met de even huisnummers 92-114 tussen
het spoor en de Haaksbergerweg, in één van de mooiste en rustigste straten van Goor. Mooi is het
nog steeds met de monumentale eiken, maar rustig is het al lang niet meer. Al jaren lang denderen
de vrachtauto's i.v.m. de asbestsanering door onze straat. Maar gelukkig komt ook voor ons het
einde in zicht. Binnenkort begint men met de sanering van blok 114 en zal, naar verwachting, op
vrijdag 21 september 2018 de rust terugkeren.
Tevreden bewoners zult u denken. Maar dat is helaas niet helemaal juist. Want een lichte
ontevredenheid, maar ook verwondering, is ontstaan tijdens de bewoners-bijeenkomst op 13
november j.l. in het gemeentehuis. Tijdens de toelichting op het plan van aanpak kregen wij te horen
dat onze voortuinen tijdens fase 6 tussen 26 maart en 24 april 2018 worden gesaneerd en weer
herinrichtingklaar gemaakt. Hierbij zal 1 meter van de gemeentelijke berm betrokken worden. De
resterende 2 meter komt later aan de beurt. Hoe onlogisch en onpraktisch wil je het hebben. Omdat
er in onze straat nog geen glasvezelkabel ligt, zal dat betekenen dat er later ook nog eens een geul in
de nieuw aangelegde voortuinen moet worden gegraven. Wij vinden deze gang van zaken niet
aanvaardbaar. Van professionals en ervaringsdeskundigen mag toch worden verwacht dat er
efficiënter wordt gewerkt. Wij vinden dat het belang van de bewoners in dit geval vooropgesteld
moet worden.
Wij verzoeken u dan ook met klem te bewerkstelligen dat alle betrokken instanties en organisaties
zich zullen inzetten om de werkzaamheden m.b.t. voortuinen, gemeentelijke berm en het leggen van
de glasvezelkabel tegelijkertijd uit te voeren. Wij danken u bij voorbaat voor uw inspanning en zien
uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De bewoners van de "even" kant van de Oude Haaksbergerweg, tussen spoor en Haaksbergerweg.

Correspondentieadres: Oude Haaksbergerweg 98, 74711N Goor, e-mail: g.de.haan42@kpnplanet.n1
Bijlage: namen van bewoners.

Er worden afschriften van deze brief verzonden naar de Provincie Overijssel, de Gemeenteraad van
de Hof van Twente, NTP Milieu, Arcadis en Cogas.
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