
Verslag kwartaaloverleg 19 augustus 2015

Aanwezig: Ruud Elferink en Dick Schipper en Robert ten Hove gemeente Hellendoorn;
Harry Olthof en André Korf de Gidts (notulen) Fietsersbond Hellendoorn.

 @ = Actie Fietsersbond
 # = Actie Gemeente

1. Agenda: we starten met maar 2 punten op de agenda
2. Notulen vorige KWO dd. 25-02-2015: Waren al door Ruud goedgekeurd en daarmee impliciet vastgesteld.
3. Mededelingen Gemeente

Dick geeft een toelichting op de nieuwe tekening van de noord Zuid verbinding (voor het Hellendoornse deel), zonder
rotondes. We gaan akkoord met voorgestelde wijzigingen, met dien verstande dat Annelied Bugel er nog even naar 
kan kijken. #Hiertoe zal Dick een inzoombare pdf van de tekening aan de FB mailen (Notulist: inmiddels is er overleg
geweest tussen Dick en Annelied, alleen de pdf ).
De tekening is gebaseerd op 5 tot 6.000 voertuigen per dag en 50 km-zone. Alle fiets-doorsteekvakken in de 
middenberm krijgen de afmeting 3,5 x 3,5 m.
De FB kan met de gepresenteerde plannen instemmen met als grootste zorg: de werkelijke snelheid van het 
snelverkeer. 
De FB pleit ervoor om op alle 90° hoeken (o.a. bij “bajonetoversteken” en bij de verspringing van het dubbelzijdige 
fietspad van de oost- naar de westzijde thv. de Koetshuisstraat) “vergevingsgezinde” stoepranden en bermen aan te 
brengen. Dit om eenzijdige ongelukken te voorkomen.

4. Wat er zoal ter tafel komt
– IPV Delft (bekend van de Hoven-fietsring in Eindhoven) gaat de oversteek F35 naar Paarse poort uitwerken.
– F35 aanpassing Eversbergweg: het ontwerp komt in het najaar.
– Onderhoud via fietspad Reggeflat Grotestraat: volgende keer anders, vanwege teveel overlast en gevaar voor de 

fietser.
– Indien er weer een blokkering van het fietspad of fietsstrook actueel is, kan door de FB rechtstreeks naar Ruud 

gemaild worden. Hij zal dan (zo mogelijk direct) de handhaver inschakelen.
– Fietsongevallen: nog steeds veel ongevallen maar we constateren tevreden dat de rotonde Helmkruidlaan, sinds de 

knipperlichtinstallatie, geen meldingen geeft.
– FB constateert nog veel irritante en onnodige richeltjes in het straatwerk en @zal daar foto's voor aanleveren.

5. Actielijst: wordt door de Fietsersbond geactualiseerd en de volgende keer besproken.
6. Rondvraag: Geen
7. Volgende vergadering: 9 december 10:00 uur in het Huis voor bestuur & cultuur


