
 

 
 
Verslag kwartaaloverleg met gemeente Hellendoorn op 10 sept 2014  

Aanwezig R.Elferink, verkeersdeskundige Hellendoorn; J.Beintema, wethouder schuift later aan.  

A.Korf de Gidts, H.Olthof en  A.Bugel namens de Fietsersbond Hellendoorn.  
 

@ actie Fietsersbond 

# gemeente Hellendoorn  

 
Resultaat en concrete acties na vorig overleg.  

1. Rotonde Helmkruidlaan: Binnen enkele weken gaat gaat een herzien voorstel naar B&W. Voorstel 

fietsers steken niet 3x de rotonde over maar in de huidige situatie wordt letverlichting in het 
wegdek aangebracht, of plaatsing knipperbollen. Een ‘korte termijnoplossing’ omdat voor een 

afdoende oplossing geen financiële haalbaarheid bestaat. # 

2. Veiligheid en comfort. Positief ontvangen. Beleid is: * goottegels vervangen. * rood asfalt voor 
fietsers, tenzij dit niet mogelijk is (bv gasleiding onder wegdek) # 

* A. Korf de Gidts: nieuwe onveilige situatie (met name voor de oudere fietsers) aan de 

Bonteweg. Afwateringsgoot heeft een opstaande rand in het rode fietsdeel. Ook bij sneeuwval is 
dit niet zichtbaar. Reactie gemeente: bij de controle na oplevering moet de opzichter buitendienst 

alerter zijn. Nu kan dit pas bij herbestrating aangepast worden.  

3. Paaltjes beleid: geen paaltjes, tenzij auto’s gebruik maken van fietspad. Paaltje bij fietspad over 
de Regge bij crossbaan (Groot Lochter) staat scheef. @ fietsersbond zal dit melden.  

4. Rijssensestraat nabij Chinees Restaurant; Reactie gemeente: huidige situatie voldoet aan de 

norm. Wel komt er in 2015 nieuw en stroever asfalt op het autodeel. De bocht in de weg wordt 

niet anders, stoepbreedte blijft 1,5 m. (wettelijke norm) Op de 1,5 m mogen verkeersobstakels 
geplaatst worden. (info A.J.Grolleman) Er komen geen spankabels.  

5. Fietsbeugels op de schapenmarkt loopt nog. Idem varkensruggen.  

Op het Kuperserf zijn extra fietsbeugels geplaatst, niet in winkelgebied (i.v.m. evenementen) 
maar bij de ingang van de appartementen.  

6. IJssalon en hinder voor doorgaande fiets- en voetgangers. R. Elferink: de terrasvergunning dient 

scherper te zijn. Daarnaast zijn er normen voor uitstallingsbeleid. Winkels mogen uitstallen tot 
1,5 m van de gevellijn. Niet alle winkeliers houden zich er aan. # Handhaving.  

7. F35 valt onder R. Valk. Wens fietsersbond: integreer fietsplannen in totale plan. Denk aan 

noodzakelijke infrastructuur etc.  Antwoorden op vragen fietsersbond over de planvorming. 
Westelijk: verbinding Paarse Poort Landal. Heeft Valk het ontwerp van Harry gekregen? @ 

Fietsersbond plant overleg met R. Valk.  

8. B&W vraagt expertise uit de samenleving. De heer J. Beintema schuift aan. Aanleiding van zijn 

komst is brief waarin fietsersbond vraagt betrokken te worden in planvorming; dat is beter en 
goedkoper dan opmerkingen en aanpassingen achteraf. # Gemeente (R. Elferink) nodigt 

fietsersbond uit bij werkvoorbereiding en presentatie naar burgers. Dus ook voor herinrichting 

Grotestraat en NoordZuidVerbinding.  
9. Wat betreft NoordZuidVerbinding. B&W geeft binnenkort  (vlak na 30 sept) een reactie op plan 

aan de dorpsbewoners. 5 november komt dit in de raad.  

10. Fietsersbond wil voor de automobilist die de NoordZuidRoute rijdt, graag eenduidigheid bij het 
passeren van de tien (gelande) rotondes. Reactie: omdat de aanleg van de diverse delen over 

vele jaren gerealiseerd is/wordt, wordt niet geanticipeerd op een totaalvisie.  

Fietserbond laat schema van de tien geplande situaties achter. R. Elferink gaat er intern meer 
verder.  

11. J. Beintema denkt over vragen als: hou krijgen wij de automobilisten uit de auto en op de fiets, 

en wat doen we met de fietsroutes, waarvan de gebruikersgroep zeer divers is. @ R. Elferink 
krijgt informatie van de fietsersbond.  

12. Fietsongevallen. Aantallen en de vele verwijzingen naar ziekenhuis verontrustend. Veel 

maatschappelijke kosten. Nog geen patroon te ontdekken. Komt volgende keer terug. Voor de 

rotonde Helmkruidlaan heeft fietsersbond een meldpunt ingericht.  
13. Oversteek van de Muelenweg. Verdrijvingsvlak blijft liggen tot nieuw wegdek noodzakelijk is. 

Opdracht voor haaientanden en borden is uitgezet.  

14. Herbestrating na leggen van glasvezels wordt gecontroleerd door handhavers van de gemeente.  
15. Commissievergaderingen. Fietsersbond is welkom om in te spreken bij b.v. presentatie 

veiligheidsplan.  

16. Fietstocht burgemeester en wethouder(s) is woensdag 17-09 o 16.00 uur. Op de uitnodiging 
reageerden mevr. Anneke Raven, mevr. Anja van den Dolder, (werk en inkomen, onderwijs 

en  cultuur en de hr. Thomas Walder (ruimtelijke ordening) 

Hellendoorn 


