
 

Secr. Vossenweg 1 

7447 SC Hellendoorn 

                                                                                                             Hellendoorn, 20 mei 2021 

Aan het college van burgermeester en wethouders 

van de gemeente Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: diverse (openstaande) vragen 

 

Geacht college, 

Tijdens de raad van 25 mei aanstaande ontvangen wij als Lokaal Hellendoorn graag een antwoord op 

onderstaande vragen. 

1.  Herinrichting Oranjestraat 

Recentelijk hebben wij een e-mail ontvangen dat het project Oranjestraat is afgerond. Graag spreken 

wij een woord van dank uit richting de ambtelijke organisatie. Wij horen enkel lof over deze 

herinrichting. Richting de toekomst zou het doortrekken van de zichtlijn, de historische spoorlijn een 

project zijn om over na te denken. Jammer genoeg kunnen we nog steeds geen bord constateren 

welke de historie van deze spoorlijn beschrijft. Dit verzoek is namens Lokaal Hellendoorn nogmaals 

uitgesproken tijdens de begrotingsvergadering 2021 in november 2020. De wethouder heeft de 

toezegging gedaan dit af te ronden. Wij gaan ervan uit dat het bord geplaatst is en ergens verschuilt 

zit, het is groeizaam weer. Anders is de mail van afronding niet op zijn plaats.  

• Graag horen wij van de wethouder waar wij het bord, welke de historie van de spoorlijn 

beschrijft, kunnen vinden. 

 

2. Voortgang afhandeling schadeproblematiek kanaal Almelo-De Haandrik 

Op 23 april jongstleden hebben wij via de griffie een mail mogen ontvangen met een motie die is 

aangenomen in de gemeente Twenterand. De titel luidt: ‘Grens aanmodderen provincie Overijssel 

inzake kanaal Almelo-De Haandrik bereikt’. De motie doet een oproep aan het college van 

Twenterand en verzoekt om indien nodig bij de provincie met de vuist op tafel te slaan. Daarnaast 

wordt verzocht om de motie onder de aandacht te brengen bij de kanaalgemeenten, onder andere 

Hellendoorn. Dit bericht vanuit onze buurgemeente roept vragen op. Als raadsleden hebben wij op 

20 mei van onze burgermeester mevrouw Raven een brief vanuit GS met betrekking tot het kanaal 

Amelo-De Haandrik kunnen lezen. Met een brede omschrijving.  

• Naar aanleiding van de motie van gemeente Twenterand en de brief vanuit GS, horen wij 

graag van het college de huidige stand van zaken. 

• Graag horen wij hoe het contact is met de mensen die het aangaat binnen onze gemeente. 



• Hoe kijkt u naar de motie van gemeente Twenterand? Moeten wij als gemeente Hellendoorn 

daar waar mogelijk meer ondersteunend zijn of ons geluid laten horen? De motie van 

Twenterand geeft wel deze indruk. 

 

 

3. Verkeerstroom Rijssensestraat – Smidsweg 

Recentelijk hebben wij u gevraagd om contact op te nemen met de schrijvers van de brief over 

klachten door verkeersstromen Rijssensestraat – Smidsweg. De verantwoordelijk wethouder heeft 

aangegeven onze woorden gehoord te hebben en actie te ondernemen. Wij zijn ondertussen enkele 

weken verder. Deze mensen volgen onze vergaderingen en hebben de beantwoording door de 

wethouder gevolgd. Vanuit hun gedachtegoed hoge verwachting, al zou het alleen zijn om gehoord 

te worden. 

• Graag horen wij de huidige stand van zaken. 

 

4. Kunstgrasvelden sportpark Smidserve 

Tijdens de raadsvergadering van 20 april jongstleden heeft wethouder Nijhof toegezegd om de raad 

na 28 april bij te praten over de kunstgrasvelden. Dit is inmiddels ruim drie weken geleden. 

• Graag horen wij de actuele stand van zaken. 

 

Met vriendelijke groet namens lokaal Hellendoorn, 

Annemarie Dubbink            Matthijs Knobben  Frans Runneboom 

Gerard ter Horst                   Thea ten Have   Hetty Ligtenberg-Grondman 

Jan Veneman                          

  

 


