
 
 

Hellendoorn, 28 mei 2014 

 

Verslag Kwartaaloverleg met gemeente Hellendoorn. 

Aanwezig: R. Elferink, verkeerskundige namens gemeente Hellendoorn en 

A. Korf de Gidts en B. Spaan namens Fietsersbond Hellendoorn  

 

@ actie Fietsersbond  

# actie gemeente Hellendoorn  

 

1. Rotonde Helmkruidlaan. Zodra verschillende belangengroepen alsnog hebben gereageerd wordt 

na 15 juni aan B&W gerapporteerd.# Het stuk van Fietsersbond Hellendoorn d.d. 1 mei 2014 

met vragen over het besluit wordt daarin meegenomen. Fietsersbond Hellendoorn wil een 

incidentenregistratie opzetten om beter inzicht te krijgen in voorvallen op of rond de rotonde. 

Dorpsraad Hulsen en Wijkvereniging Kruidenwijk zullen daarbij worden ingezet. Via de pers zal 

dit aspect onder de aandacht worden gebracht.@ 

2. Veiligheid en comfort. Het stuk van Fietsersbond over “Comfort en Veiligheid in het 

Hellendoorns Fietsstructuurplan” is positief ontvangen. De inventarisatie en de verslaglegging 

daarvan zijn voor de gemeente Hellendoorn goed bruikbaar. Fietsersbond zegt toe verder te 

gaan met de inventarisatie.@ Verschillende genoemde punten zijn al opgenomen in (kleine) 

onderhoudsplannen. Richeltjes en gootjes op en naast fietspaden leveren nogal wat valpartijen 

op. Bij de ontwerpers (steeds meer de aannemer!) moet in pril stadium duidelijk gemaakt 

worden dat meer naar het fietscomfort dan naar bijvoorbeeld afwatering moet worden 

gekeken.# 

3. De ‘Schaalsprong van Minister Schulz’. De samenwerking binnen de Regio Twente, onder leiding 

van een ingenieursbureau, heeft een inventarisatie van beschikbare stukken opgeleverd. Al die 

rapporten zijn te vinden op de site van Fietsberaad onder de betreffende gemeente. Het 

uitwerken tot plannen wordt opgepakt zodra er budget is voor dit type werk. 

4. Paaltjes. Paaltjes in strooiroutes zijn afgelopen winter weggehaald en niet teruggeplaatst. Op 

plaatsen waar auto’s regelmatig de geslotenverklaring generen, zijn ze weer teruggeplaatst. Dit 

geldt in elk geval voor Zuidelijke Hoofddijk, Portlandstraat, Bibenstraat en Vildersveenweg. 

Klachten van omwonenden en advies van Politie hebben geleid tot herplaatsing. In het algemeen 

geldt dat het beter is ‘af en toe’ een auto te zien op een fietspad, dan altijd een paaltje als 

valobject. Aan Fietsersbond het verzoek andere aanwezige paaltjes, liefst met foto,  te melden.@ 
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Op de plekken waar paaltjes nog zijn gebleven zal bekeken worden of ribbelmarkering volgens 

CROW kan worden aangebracht.# Een onduidelijk punt vormen nog steeds de twee oversteken 

over de Salland-Twentetunnel. Bij Meijboomstraat ontbreekt de markering. De passage Oale 

Spoor is een kunstwerk dat over het spoor gaat en dus van ProRail moet zijn. Prorail verwijst 

echter naar gemeente Hellendoorn in het kader van paaltjes en verlichting. Dit punt moet 

worden opgelost in overleg Combiproject.# 

5. Verbeterpunten. Een verbeterpunt is de Rijssensestraat nabij het Chinees Restaurant. Daar wordt 

dit of volgend jaar een nieuwe deklaag aangebracht. In korte tijd waren er twee auto’s uit de 

bocht gevlogen. De fietsstroken zijn hier erg smal wegens gebrek aan ruimte. Verbreding is 

misschien mogelijk als de Openbare Verlichting via een spankabel over de weg wordt gemaakt, 

zodat ze lantaarnpalen weg kunnen. Bekeken wordt of een dergelijke regel in de 

Bouwverordening van gemeente Hellendoorn is opgenomen.# Op het Kuperserf worden extra 

fietsbeugels aangebracht, om de overlast rond de winkels te verminderen. Op Schapenmarkt 

Hellendoorn liggen de ‘varkensruggen’ bij de autoparkeerplaatsen zo dicht op de fietsbeugels, 

dat die niet door fietsers gebruikt kunnen worden#. Fietsersbond zal, mede op verzoek van 

wethouder Beintema, verbeterpunten inventariseren.@  

6. IJssalon Grotestraat. Het succes van deze onderneming heeft een keerzijde. Op het voetpad, 

waar fietsers te gast zijn, wordt langdurig geparkeerd voor laden en lossen en bovendien staat 

het vol geparkeerde fietsen. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag wordt wel gekeken 

naar parkeergelegenheid voor auto’s , maar niet voor fietsers. Dit wordt intern kortgesloten, met 

afdeling Vergunningen en Handhaving, zodat voortaan in de fase vergunningadvies daar al naar 

wordt gekeken.# In dit geval blokkeren bomen- en plantenbakken het plaatsen van fietsbeugels. 

Er wordt bekeken of verbeteringen nu al mogelijk zijn.# De situatie kan wellicht veranderen bij 

de herinrichting Grotestraat na opening van de tunnel. 

7. F35 binnen gemeente Hellendoorn. Er wordt nu veel gesproken over verbinding Wierden – 

Nijverdal. Aan de kant van Hotel Dalzicht ontbreekt ook nog een schakel. De stand van zaken is 

niet helemaal duidelijk; Fietsersbond zal contact opnemen met de projectmanager F35 van 

gemeente Hellendoorn.@ 

8. Eenrichtingsverkeer Stationsplein Zuid. In de ontwerpfase is steeds sprake geweest van 

éénrichtingsverkeer over het deel van de brug Oale Spoor tot De Harlekijn. Uit overwegingen 

rond het verminderen van verkeersborden is daar vooralsnog van afgezien. Dit gebied is bedoeld 

als verblijfsgebied en niet als parkeerplek. Er wordt nu in eerste instantie een parkeerverbod 

ingevoerd. Zou dat onvoldoende blijken om te veiligheid van de fietsers te garanderen, dan 

wordt alsnog bekeken of het invoeren van eenrichtingsverkeer de oplossing is# 


