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1 
 
 

ANONIEM 
 
 

Zie hieronder mijn commentaar. 
Waar de 1ste orde boom komt (zie blauw omcirkeld) loopt het kabel tracé, lijkt me niet handig om er 
een grote boom neer te planten. 
Wellicht zou het onderste voorstel beter zijn? 
 
Hoor graag van u.  

 

- Dit is inderdaad geen 
handige plek om een boom 
te planten. De locatie van de 
betreffende boom is 
aangepast in het definitieve 
ontwerp.  
 
 

  graag zouden we de doorgang willen behouden waar de duiker nu zit, hiermee is de wijk Ensink 
verbonden met het Industrie terrein en krijg je niet allemaal ongeprepareerde wandel paden in de 
wijk. 
 
 
 
 
 
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
 
 
 
 
Ik heb de heer Staman reeds een mail gestuurd met commentaar op de 1ste orde boom die op de 
hoek van Wanyng 75 en de wadi is getekend. op deze plek loopt een kabel tracé en staat deels over 
onze kavel (Ensink 18) getekend. wijzelf vinden het bijzonder dat hij zo getekend is omdat het bos er 
10 meter achter zit ? Graag zouden we zien dat de gemeente zelf ook de situatie ter plaatse bekijkt 
om een goed beeld te krijgen. Dit geldt ook voor de orde 1 bomen die aan de rand van de wijk 
gepland zijn, moeten dit zulke grote bomen worden, mensen hebben niet voor niets zonnepanelen 
en hierdoor creëer je uiteindelijk schaduw, we zien dan liever lagere bomen of bosschage.  
 

landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
geplaatst.  
 
- Betreffende de locatie van 

de boom op de hoek van de 

Wanyng 75, zie antwoord 

bovenaan. Voor wat betreft 

de bomen van de 1e grootte: 

aan de rand van de wijk 

grenzen de bomen aan het 

buitengebied en is een 

landschappelijke overgang 

met bomen die daarvoor 

karakteristiek zijn de beste 

manier/ het meest passend. 

Dat zijn bomen van de 1e 

grootte. Verder is in het 

plangebied weinig ruimte 

voor groen en bomen. 
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ANONIEM 
 

Hallo Arjan zou het mogelijk zíjn bij het woonrijp maken van het straatwerk van het Ensink meer 
aandacht te hebben voor de aansluiting op de wadie. Bij aanleg van het verlengde deel van de 
Wanying is dit voor een  deel mislukt het meeste hemelwater stroomt naar de putten van het 
Hachreyse.  
 

- Dank voor het melden van 
deze constatering. Wij zullen 
de instroom van hemelwater 
in de daarvoor bedoelde 
kolken controleren en 
wanneer nodig aanpassen.  
 

3 
 
 

ANONIEM 
 

Naar aanleiding van het plan "woonrijp maken Heeckeren fase 1a" heb ik de volgende vraag: 
 
De tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek wordt weggehaald. Komt hiervoor dan wel een 
voet/fietsgangers pad terug? 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
geplaatst. 

  Ik heb een bedrijfshal gebouwd op het adres: Polmaten 19, 7472DK, Goor. Tijdens de aankoop van 
deze hal en ons woonhuis op Ensink 25, staat er in het plan Heeckeren fase 1A, een 
fiets/wandelpad getekend naar het industrieterrein. Ik ga ervan uit, dat dit plan wordt uitgevoerd en 
dat het wandelpad/fietspad zal worden aangelegd. Mede op basis hiervan heb ik gekozen voor deze 
lokatie van de bedrijfshal. Ik kan er nu eenvoudig naar toe wandelen/fietsen. 
 

 

4 
 
 

ANONIEM 
 

"Weghalen tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek" 
In het oorspronkelijke plan is er sprake van :  
Langs de oostelijke rand wordt een voetpad aangelegd dat als fietspad wordt doorgetrokken richting 
Zenkeldamhoek. 
Wat is de reden dat hier van nu wordt afgeweken? Ontzettend veel bewoners van de wijk Heeckeren 
maken nu gebruik van de weg om een mooi wandeling te maken. Tevens is dit uitstekend voor de 
sociale controle voor het uiterste puntje van het industrieterrein.  
 
 
 
 
 
 
Tevens heb ik al eerder aangegeven dat de rijweg aan de noordkant van Ensink vrij smal is en het 
uitstekend zou zijn als daar een aantal parkeerhavens gerealiseerd zouden worden. Als ik de auto 
op de rijweg parkeer , kan er geen auto cq vuilniswagen meer langs. Aan de Heeckerenweg kreeg ik 
een bekeuring als ik parkeerde op het openbaar groen, hier moet ik parkeren op het openbaar groen 
, met het risico dat ik in een drol trap. Ik hoop dat er parkeer vakken gerealiseerd kunnen worden. Er 
is ruimte genoeg tussen rijweg en sloot.  
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 
- De breedte van de rijbaan 
en het aantal parkplaatsen in 
het plan voldoet aan de 
norm. Wij zien dan ook geen 
noodzaak om extra 
parkeerplaatsen aan te 
leggen dat vervolgens ten 
koste gaat van groen in de 
wijk.   
 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 
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ANONIEM 
 

Ik heb een beetje met verbazing kennis gemaakt van de nieuwe tekening aangaande woonrijp 
maken van ’t Ensink. Zelf wonen wij aan Ensink 21. 
 Jullie gaan het geheel afsluiten en de doorgang naar het industrieterrein weghalen.  
Dit is nu net een voetpad dat door zeer veel bewoners en overige wordt gebruikt.  
Een doorgang naar Kespel om weg te lopen, een mogelijkheid om je hond goed uit te laten.  
Om zo een rondje te kunnen lopen en niet heen en terug te moeten over dezelfde weg (langs het 
zonnepark). Bij mijn weten zou er ook altijd een verbinding blijven met het industrieterrein. 
 Maak daar een mooi bruggetje en een kronkelend voetpad. Dan hou je het ook schoon en 
overzichtelijk. 
Als jullie alles gaan afsluiten, wordt het een grote rommel. Kinderen gaan er toch spelen, hutten 
bouwen en met afval slepen. 
  
 
Vergeet ook niet dat vanaf de andere zijde van de plas, je dat terrein op kunt, dat er inmiddels een 
wandelpad loopt en dat rondom deze vijver ook een wandelpad is. 
Dat ga je dus allemaal afsluiten. 
  
Mijn voorstel: Zorg dat je samen met het Waterschap het geheel inricht, mooie wandelpaden, rond 
om de vijver en bruggetjes om er te komen. Evt. een steiger van waaraf gevist kan worden en straks 
geschaatst. 
Betrek de buurt erbij, zodat de handen uit de mouwen gaan. 
  
Maak natuur begaanbaar en sluit het niet af. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 
- Hartelijk dank voor uw 
suggesties voor de vijver. Wij 
hebben dit doorgegeven aan 
de betreffende ambtenaar 
die hierover gaat en 
contacten heeft met het 
Waterschap. 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
 Aanvullend op onderstaande heb ik vandaag nog wat foto’s gemaakt, van het mooie schaatsweer 
op de vijver. Dan is het straks of over een bruggetje of over een paar steigerplanken. De meeste 
(jong en oud) lopen keurig via de ingang van de ‘duiker’. 
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ANONIEM 
 

Nu het zonnepark De Waterlanden gereed en cf de vergunningen de groensingel langs de 
Mossendamsweg wordt aangelegd wordt dit wel een erg sociaal onveilige weg voor de fietsende 
bewoners van het Zeldam. Wel in bijzonder voor de jongeren die voor sociale contacten en school 
zijn aangewezen op Goor. Straatverlichting langs dat deel van de Mossendamsweg zou dit sterk 
verbeteren. Weet dat dit een kostbare aangelegenheid i.v.m. met de kosten hiervan. Maar als men 
via de al verlichte Polmaten en Ensink zou fietsen zou dit ook veel veiliger wezen. De bouwweg zou 
dan wel verlicht moeten worden. Nu bij het woonrijp maken van Ensinke wordt deze bouwweg 
weggehaald. Kan deze bouwweg niet worden veranderd een een wandel-/fietspad met verlichting. 
Dit is stukken goedkoper dan het verlichten van de Mossendamsweg. De sociale veiligheid zal 
stukken verbeteren en de bewoners kunnen sneller richting Delden fietsen over het Zeldam. Ook 
kunnen zij mooi een ommetje maken over het Zeldam. Kortom een duidelijke win-win situatie. Of het 
de huidige plek moet blijven maakt weinig uit. Het moet geen auto's doorlaten. (doe als raadslid dit 
op verzoek van Arjan Staman op deze wijze)  

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast.  
 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
- Hartelijk dank voor uw 
suggesties voor de 
Mossendamsweg. Wij 
hebben dit doorgegeven aan 
de betreffende ambtenaar 
die hierover gaat. 
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ANONIEM 
 

L.S. 
Het bevreemdt mij dat de tijdelijke bouwweg wordt geëlimineerd. Dit wegje wordt door fietsers en 
wandelaars veel gebruikt en vervult en gezonde en nuttige functie bij het in beweging houden van 
een behoorlijk aantal mensen al dan niet met hond 
Ik verwacht dat onze gemeentelijke overheid ook aan de wandelmogelijkheden en dus gezondheid 
van minder snelle niet van auto ene inwoners denkt bij het maken en uitvoeren van plannen. 
suggestie: maak er een voet-fietspad  

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
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ANONIEM 
 

mbt de bouwweg en de grondwallen is altijd toegezegd dat hier een fietspad cq wandelpad 
tussendoor zou komen, die is wel iets wat we graag behouden ivm de wandelroute (Ronde 
wandelen met hond en fietsroute naar het bedrijven terrein.) 
(Anders wordt het straks een looppad langs het water en de wal..... en dat is denk ik ook niet de 
bedoeling) 
Daarnaast moeten we goed kijken naar de plaatsing van de Lantaarn palen en lokatie mbt opritten 
en uitritten. Bij Ensink 18 t/m 24 is de straat erg small dat we met indraaien van de auto zo tegen 
een lantaarn paal aanzitten als we die neerzetten, zeker de laatste 2 bij 20/22/ 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 
- De breedte van de straat 
voldoet aan de 
ontwerprichtlijnen die wij 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
hanteren. De posities van de 
lichtmasten geven een zo 
optimaal mogelijke verdeling 
van het licht. Het verplaatsen 
van masten is om die reden 
niet mogelijk omdat anders 
niet aan de gestelde normen/ 
richtlijnen wordt voldaan.  
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ANONIEM 
 

Begrijp ik het goed dat er straks geen voetpad meer is tussen het Ensink en het industrieterrein? Dit 
pad wordt dagelijks door heel veel mensen gebruikt voor o.a. het uitlaten van de hond etc. Een 
voetpad zou zeker wenselijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast zie ik dat er een aantal nieuwe bomen worden geplant. Mooi! Bestaat de mogelijkheid dat 
de gemeente dan tegelijkertijd ook een onderhoudsbeurt geeft aan het bosje ten zuiden van de 
Wanyng? Daar is al jaren niets aan gedaan. Er staan ook veel dode bomen in.  
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 
- Hartelijk dank voor uw 
suggestie. Het noodzakelijk 
(veiligheids) onderhoud 
wordt uitgevoerd zoals dat 
overal aan gemeentelijke 
houtopstanden gebeurt. Wij 
hebben uw suggestie 
doorgegeven aan de 
betreffende ambtenaar die 
hierover gaat.  
 

10 
 
 

ANONIEM 
 

1) Wat ons betreft is er 1 lichtmast te veel geplaatst bij kavel 14 (Ensink 13). De lichtmast past niet in 
het straatbeeld en wordt halverwege de kavel geplaatst waardoor het licht waarschijnlijk recht in 
onze woonkamer schijnt.  

- 1. De posities van de 
lichtmasten geven een zo 
optimaal mogelijke verdeling 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
2) De lichtmaststroken worden in het plan zoveel mogelijk aan de buitenkant van de weg geplaatst, 
behalve aan het zuidelijke deel van Ensink. Daar worden ze aan de binnenkant geplaatst. Waarom? 

van het licht. Het verplaatsen 
van masten is om die reden 
niet mogelijk omdat anders 
niet aan de gestelde normen/ 
richtlijnen wordt voldaan.  
- 2. Aan de zijde van het 
Ensink 2 t/m 16 zijn 
parkeerplaatsen gepland. 
Lichtmasten passen hier niet 
bij tussen en bestaat er een 
grotere kans op 
aanrijschade.  
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ANONIEM 
 

Hallo  
Ik ben er op tegen dat jullie deze bouwweg met duiker weghalen. 
Of breng hier voor een voetpad./fietspad met bruggetje aan zodat we van af einde Ensink langs de 
Houtwal en vijver kunnen lopen /fietsen. 
Ben een van de eerste bewoner van Heeckeren 1. 
Toen stond er op de tekening van de woonwijk een voetpad helemaal om de wijk ,daar is helemaal 
niets van terecht gekomen,en dan nu ook nog het laatste stukje voetpad waar we elke dag en velen 
met me overheen lopen. 
Graag zou ik dan ook een bruggetje met voetpad helemaal om de vijver zien,en ook naar het 
industrieterrein, dit kan wel tussen de houtwal en de beek die uit komt op het industrieterrein. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

12 
 
 

ANONIEM 
 

Wij hebben uw schrijven van 8 februari 2021 met kenmerk 122768 ontvangen. 
Dit schrijven richt zich tot het woonrijp maken van het laatste deel van het Ensink en het weghalen 
van de tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek. 
Wij hebben enkele punten waar wij bezwaar tegen hebben tw.: 
- het verwijderen van de doorgang naar het Zenkeldamshiek. Wij wensen een fietspad/wandelpad 
naar het Zenkeldamshoek. 
- planten van bomen. Heeft voor ons niet veel meerwaarde van de wijk. 
 
Wij vertrouwen er op dat u onze punten in behandeling neemt. 
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij. Er wordt geen verlichting 

toegepast. 
 
- De geplande bomen in het 
Ensink (zuidelijke deel) 
worden bij nader inzien niet 
geplant vanwege de 
beperkte/onvoldoende 
(groei) ruimte maar ook de 
verwachte toekomstige 
overlast (schaduw, blad in 
tuinen, opdrukken van 
bestrating door boomwortels) 
en mogelijke aanrijschade 
door auto’s.  
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ANONIEM 
 

Graag de mogelijkheden bekijken of i.p.v. de tijdelijke bouwstraat een wandelpad kan komen 

tussen bedrijventerrein en de woonwijk.  

 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

14 
 
 

ANONIEM 
 

Wij hebben een bedrijfspand in gebruik genomen ruim 2 jaar geleden om de reden het werk dicht bij 
onze privé woning te hebben In 2012 is er een bestemmingsplan gemaakt door de gemeente hier in 
stond omschreven dat hier na het opleveren van de wijk een loop of fietspad naar het 
industrieterrein zal worden aan gelegd  
Nu hebben wij een brief ontvangen van de gemeente hof van Twente dat er dus geen loop of 
fietspad meer komt daar zijn wij niet blij mee want dat betekend we geen toegang meer hebben naar 
ons bedrijfspand via de woonwijk ( lopend of met de fiets ) 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
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ANONIEM 
 

Goedemorgen Arjan, 
 
Allereerst is het goed om te zien dat er concrete plannen zijn om het Ensink verder woorijp te 
maken. 
 
Met betrekking tot de definitieve inrichting van de wijk hebben we nog wel een paar 
vragen/opmerking waarvan we graag zien dat deze worden meegenomen in de overwegingen. 
 
1. Op dinsdag 14 februari 2017 hebben we een mail ontvangen van Maarten Nieboer 
(Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling) dat de nieuwe bomen aan de oostkant (in de Wadi 
naast Ensink 24) volledig zijn komen te vervallen. Dit is gedaan omdat er anders te veel schaduwval 
is. Wel zouden de bestaande elzen blijven bestaan. Op 28-06-2017 is deze mail ook aan u 
doorgestuurd. 
We zijn dan ook verbaasd om te zien dat in de nieuwe plannen 2 bomen uit de 1e orde zijn 
ingetekend. Dit is absoluut niet wenselijk vanwege schaduwval, blad en uitzicht verlies. Graag zien 

we de 2 bomen dan ook geschrapt worden uit het plan. De elzen moeten worden behouden. 
 
2. In het beeldkwaliteitsplan is naar ons idee niet gesproken over het volledig verwijderen van de 
bouwweg richting Zenkeldamshoek. Wel is er destijds aangegeven dat er een verhard (fiets) pad zou 
komen ter vervanging van de bouwweg.  
Nu wij 3 jaar op deze plek wonen kunnen we zeggen dat deze weg een maatschappelijke functie 
heeft in de wijk en daarbuiten. Er lopen tientallen mensen per dag via deze route hun rondje door de 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 1. Dit is inderdaad juist en 
niet goed verwerkt. Op het 
definitieve ontwerp zijn de 2 
bomen op de door u 
aangegeven locatie komen 
te vervallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2. Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
wijk waarbij je prachtig kunt wandelen richting Zenkeldamshoek om vervolgens over de 
Mossendamsweg terug te lopen het Heeckeren op of richting het Zeldam. Wanneer de bouwweg 
niet meer kan worden gebruikt zullen veel mensen het weiland oversteken richting de 
Mossendamsweg om toch het rondje te kunnen maken. Dit zal o.a. zorgen voor verstoring van de 
weidevogels, veroorzaakt door wandelaars en loslopende honden. Er broeden o.a. kievitten en 
patrijzen. Tevens zitten er hazen. 
Het is een goed besluit om voor aanplanting te zorgen om de 2 ‘wallen’ met elkaar te verbinden 
zodat de fabriekshallen uit het zicht worden onttrokken. Aanvullend hierop zou we een wandelpad 
zeer wenselijk zijn. Dit zou eventueel ook voor de wal langs kunnen, dat het pad tussen de wal en 
beek loopt richting de Mossendamsweg.  
 
3. Verder het verzoek om naar de plaatsing van de lantaarnpalen te kijken. Deze staan soms 
onpraktisch voor uitritten gepland.  
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.   

halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 
 
 
 
 
- 3. De posities van de 
lichtmasten geven een zo 
optimaal mogelijke verdeling 
van het licht. Het verplaatsen 
van masten is om die reden 
niet mogelijk omdat anders 
niet aan de gestelde normen/ 
richtlijnen wordt voldaan. 
Uitzonderingen zijn 
lichtmasten ter plaatse van 
uitritten. In het definitieve 
ontwerp hebben wij dit 
aangepast.  
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ANONIEM 
 

N.a.v. uw brief over het woonrijp maken van het Ensink. Ben ik gaan kijken naar het plan op de site 
van de hof van Twente. 
 
Ik ben woonachtig op de Ensink nr 6. Maar de woningen in de huizenrij waar ik inwoon, staan niet 
correct getekend. Mijn woning, zoals nu getekend is, is geschakeld met nr 4. Maar ik ben 
geschakeld met Ensink nr 8. Ik heb Ensink nr 4 de oprit geschakeld. 
 
Zoals in de huidige tekening zou dit betekenen dat er een boom komt op de erfscheiding met Ensink 
4. Aan de straatkant voor onze oprit. Dat is niet wenselijk.  
 

- De tekening is op basis van 
de huidige situatie 
aangepast. De geplande 
bomen in het Ensink 
(zuidelijk deel) worden bij 
nader inzien niet geplant 
vanwege de beperkte/ 
onvoldoende (groei) ruimte 
maar ook de verwachte 
toekomstige overlast 
(schaduw, blad in tuinen, 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
Ik heb geen bezwaar tegen plaatsing van een boom bij op de erfscheiding met onze geschakelde 
buren, op Ensink nr 8. 
 
Kunt u mij informeren over correctheid van de tekening en de plek van bomen? Zodat ik een 
gedegen reactie kan geven op het plan, mocht dit noodzakelijk zijn,  
 

opdrukken van bestrating 
door boomwortels) en 
mogelijke aanrijschade door 
auto’s.  
 
 

  Op basis van deze tekening, betreft woning aan Ensink 6. Vind ik het niet wenselijk om een boom te 
plaatsen op de erfscheiding (Ensink 4 en 6). aangezien de boom dan komt te staan voor onze oprit.  
Graag de boom verplaatsen waar de woningen geschakeld zijn,zoals op de erfscheiding van Ensink 
6 en 8. 
 
De mogelijk overwegen om de bouwweg in een andere vorm te behouden voor fietsers en 
voetgangers. De afgelopen periode is gebleken dat er veelvoudig gebruikt gemaakt wordt van deze 
doorgang door de buurt, wandelaars, recreanten en werkende in het aangelegen bedrijven terrein.  
 

 
 
 
 
 
- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

17 
 
 

ANONIEM 
 

Graag zou ik zien dat het fietstunneltje tussen goor en het zeldam voorzien kan worden van 
verlichting. Mogelijk kan dit mee genomen worden in het plan? 

Hartelijk dank voor uw 
suggestie. Wij hebben dit 
doorgegeven aan de 
betreffende ambtenaar die 
hierover gaat. 
 

18 
 
 

ANONIEM 
 

Ik, en met mij vele andere hondenbezitters, loop een paar keer per dag vanuit de wijk via de 
Mossendamseweg naar het industrieterrein en via de bouwweg weer terug. Een mooi rondje. Ik zou 
het op prijs stellen als er toch een wandelpaadje beschikbaar blijft vanuit de Ensink naar het 
industrieterrein. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

19 
 
 

ANONIEM 
 

Graag willen we reageren op de renovatie van Ensink. 
Voor de twee onder éénkap woningen staan parkeerplaatsen getekend. In totaal komen dus 8 
parkeerplaatsen in onze straat. Liever zien wij, dat er geen parkeerplaatsen komen. Echter kunnen 
wij niet spreken voor de andere bewoners, daarom willen we graag dat de parkeerplaats voor ons 
huis er niet komt. Wij hebben er destijds bewust voor gekozen om een breed opritpad te maken en 
zien niet graag een auto voor ons huis staan. We hebben contact gehad met de achterburen en zien 
een mogelijkheid, dat als er parkeerplaatsen geplaatst moeten worden, deze op het gras naast 
Wanyng 75 kan komen.  
 
 
 
Voor de twee onder éénkap woningen worden bomen van 2e orde geplaatst. Dit zijn bomen van 10 
tot 15 meter hoog. In zo,n smalle straat vinden wij zulke grote bomen niet wenselijk. De bomen die 
aan de Bronnincreef staan vinden wij wel mooi. Dit is een soort Catalpa formaat boom.  
Klopt het dat de boom die bij ons voor het opritpad staat komt te vervallen? Vanwege het lichtinval 
hebben wij liever niet de boom voor ons huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens staat er een boom van 1e orde, dus meer dan 15 meter hoog schuin achter ons huis. Ook 
deze boom vinden wij veel te hoog en ook daar zien wij liever, dat daar een kleinere boom wordt 
geplaatst. 
 
 

- Het oorspronkelijke plan 
zoals op de tekening te zien, 
heeft altijd bestaan uit een 
minimaal aantal 
parkeerplaatsen. Deze 
aantallen zijn nodig om aan 
de norm te voldoen. Het 
weghalen van geplande 
parkeerplaatsen is dan ook 
niet mogelijk.   
 
- De geplande bomen in het 
Ensink (zuidelijk deel) 
worden bij nader inzien niet 
geplant vanwege de 
beperkte/ onvoldoende 
(groei) ruimte maar ook de 
verwachte toekomstige 
overlast (schaduw, blad in 
tuinen, opdrukken van 
bestrating door boomwortels) 
en mogelijke aanrijschade 
door auto’s.  
 
- De boom schuin achter uw 
huis hebben wij iets 
verplaatst mede vanwege de 
ligging van kabels en 
leidingen.  



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
 
Als laatste punt, zien we graag dat de weg, naar Zenkeldamshoek open blijft voor wandelaars en 
fietsers. 

 
- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

20 
 
 

ANONIEM 
 

Het in stand houden van een pad richting het industrie is zeer wenselijk. Dagelijks maken vele 
mensen hier gebruik van om een prettig rondje te kunnen wandelen met de hond via de 
Mossendamseweg, maar ook om richting het Zeldam te kunnen hardlopen/fietsen. Het zou daarom 
ook fijn zijn wanneer er in ieder geval een klein pad gerealiseerd wordt ten behoeve van de 
buurtbewoners om gebruik van te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Is het noodzakelijk om zoveel lantaarnpalen te plaatsen in de gehele straat? Wat ons betreft hoeft er 
op het kleine gedeelte bij onze 4 huizen geen 4 palen te komen.  
 
 
 
 
 
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 
- De posities van de 
lichtmasten geven een zo 
optimaal mogelijke verdeling 
van het licht. Het verplaatsen 
van masten is om die reden 
niet mogelijk omdat anders 
niet aan de gestelde normen/ 
richtlijnen wordt voldaan.  
 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
 
Als toevoeging op dit plan zou het wenselijk zijn wanneer er een haagje/hekje kan komen aan het 
begin van de wadi vanuit de wanying achter de huizen van het Ensink (vanaf huisnummer 18). Sinds 
de Corona periode lopen er veel hondeneigenaren dwars door de wadi en het aangrenzende 
weiland, soms recht achter onze tuingrens. Dit zit natuurlijk niet prettig/privacy is daarmee weg. 
Daarnaast ligt er steeds meer hondenpoep in de wadi's. Spelende kinderen en hondenpoep is geen 
fijne combinatie. Dus wellicht een hondenpoepplaats ergens bij de wanying/het bosperceel zou extra 
wenselijk zijn. 

- De wadi blijft openbaar 
toegankelijk. Voor meer 
privacy in de tuinen van het 
Ensink 18-24 is er bij een 
bestemmingsplanwijziging 
reeds een pad om de wadi 
verwijderd. 
 
- M.b.t. het aantreffen van 
hondenpoep. Hiervoor kunt u 
een melding maken. Binnen 
de bebouwde kom dient 
hondenpoep door de 
eigenaar van de hond 
opgeruimd te worden. 
Hondenbezitters dienen zich 
daarvoor aan de 
(gemeentelijke) regels te 
houden. De controleurs van 
de gemeente zien hierop toe.  
 

21 
 
 

ANONIEM 
 

Met betrekking tot het woonrijp laatste deel van het Ensink, heb ik hiertegen uiteraard geen enkel 
bezwaar. Echter tegen het weghalen van de tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek des te meer. 
Zoals ik al eerder heb aangegeven heeft Heeckeren 1a na uitvoering van uw plannen slechts 1 (één) 
ontsluitingsweg nl. Wanyng op de Heeckerenweg. Bij calamiteiten (brand of dringende 
ambulancehulp) kan dit leiden tot het te laat komen van de hulpdiensten, temeer omdat er een 
behoorlijk aantal verkeersdrempels op de straten in Heeckeren 1a zijn opgenomen. Hierdoor kunnen 
de hulpdiensten nooit voldoen aan de wettelijke aanrijtijden met alle gevolgen van dien. Daarnaast 
wordt van deze bouwweg momenteel druk gebruik gemaakt van wandelaars en fietsers, hetgeen bij 
uitvoering van uw plannen niet meer mogelijk is. Derhalve teken ik ernstig bezwaar aan tegen het 
door u voorgenomen besluit deze bouwweg te sluiten en verzoek u een ontsluiting op 
Zenkeldamshoek te overwegen.  
 

- De betreffende 
woningbouwplannen zijn nog 
een keer afgestemd met de 
hulpdiensten. Voor de 
brandweer wordt het straks 
mogelijk om bij een 
calamiteit het bouwplan via 
Zenkeldamshoek te 
bereiken. 
 
- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

22 
 
 

ANONIEM 
 

Veel mensen maken gebruik van de tijdelijke duiker om te wandelen naar het buitengebied. Graag 
zouden we dit als mogelijkheid willen houden. Misschien een pad/bruggetje maken om te kunnen 
wandelen/fietsen? 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

23 
 
 

ANONIEM 
 

Wij hebben kennis genomen van de plannen om Heeckeren 1a woonrijp te maken. Fijn dat het 
eindelijk gaat gebeuren!  
 
Onderstaand mijn reactie op het gepresenteerde plan vanuit de gemeente.  
 
- De woningen(2/1 kappers) aan de Ensink, even nummers, staan niet goed ingetekend. Hierdoor 
zouden de bomen niet tussen de huizen komen maar op de scheiding bij de oprit. Het is geen 
wenselijke situatie om de bomen tussen op deze scheiding bij de oprit te hebben.  
 
- In het plan staat bij de bomen die voor de woningen aan het Ensink komen (2/1 kappers), even 
nummers, dat dit bomen van de 2e categorie zijn. Het is niet wenselijk om zo dicht op de huizen 
bomen uit deze categorie te hebben die wel 8 tot 15 meter hoog kunnen worden. Ik vraag mij ook af 
of dit binnen het bestemmingsplan zo is toegestaan. In de rest van de wijk Heeckeren staan veel 
bomen met een totale hoogte van +/- 4 meter hoog(inschatting). Bomen met een kale stam en dan 
op hoogte een bolvorm. Onze voorkeur zou uitgaan naar eenzelfde type boom.  

- De tekening is op basis van 
de huidige situatie 
aangepast. De geplande 
bomen in het Ensink 
(zuidelijk deel) worden bij 
nader inzien niet geplant 
vanwege de beperkte/ 
onvoldoende (groei) ruimte 
maar ook de verwachte 
toekomstige overlast 
(schaduw, blad in tuinen, 
opdrukken van bestrating 
door boomwortels) en 
mogelijke aanrijschade door 
auto’s.  



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
 
- De "bouwweg"die ontsluiting bood tot het industrieterrein zal worden opgeheven en de duiker zal 
worden weggehaald. Hier een ontsluiting behouden, voet/fietspad, naar het industrieterrein willen wij 
wel behouden. Veel mensen lopen een rondje en gaan via deze ontsluiting de wijk uit en lopen via 
de Mossendamsweg weer de wijk in of andersom. Ook lopen veel mensen die op het industrieterrein 
werkzaam zijn tussen de middag vaak een rondje en maken dan gebruik van deze 
ontsluitingsmogelijkheid.  
Deze routing geeft een stukje extra leefbaarheid in de wijk die anders wel heel "afgelegen" komt te 
liggen. Kom gerust een dag kijken hoeveel mensen plezier beleven aan deze ontsluiting. 

 
- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

24 
 
 

ANONIEM 
 

Graag wil ik reageren op het ontwerpplan “Woonrijp maken Heeckeren fase 1A, Ensink Goor en 
weghalen tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek”. 
Met name het weghalen van de veelgebruikte verbinding tussen het Ensink en de Zenkeldamshoek 
is voor mij onacceptabel. 
U geeft in het ontwerp aan dat het gaat om het weghalen van een tijdelijke bouwweg, dat klinkt 
misleidend, want volgens mij verdwijnt hiermee niet alleen de bouwweg, maar de gehele verbinding 
tussen het Ensink en de Zenkeldamshoek. 
In de verbeeldingen en plannen (Beeldkwaliteitsplan èn Bestemmingsplan) waar u naar verwijst altijd 
sprake geweest van een verbinding voor in ieder geval wandelaars/fietsers. 
Hieronder ter verduidelijking hetgeen het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan over het 
plangebied aangeeft. 
  
Beeldkwaliteitsplan 
In het “Gewijzigde vaststelling beeldkwaliteitsplan Heeckeren 1a, actualisatie 2016” zijn 2 relevante 
zaken aangepast ten opzichte van het eerdere plan van 12 maart 2007. 
  

1. Figuur 1: Structuurkaart is aangepast. De langzaam verkeer route ten zuiden en 
ten oosten van gebied 3 is geschrapt. 

Dat betekent dat het deel (uitsnede 2.) van de wandel-/fietsverbinding vervalt. Dat zegt niets over de 
rest van de verbinding (uitsnede 3) en de figuren 3 en 4 uit het Beeldkwaliteitsplan waar de 
verbinding tussen het Ensink en de Zenkeldamshoek in stand blijft. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
 

   
2. De volgende tekst is geschrapt: “Op de plek die vanaf de 

Mossendamseweg…….wordt doorgetrokken richting Zenkeldamshoek”.  
De volledige tekst: Op de plek die vanaf de Mossendamseweg het meest in het oog springt, zijn 
patiowoningen gesitueerd. Omdat deze woningen alzijdig zijn, kunnen ze vanaf de woonstraat 
worden ontsloten, terwijl richting het landschap tevens een representatieve gevel kan worden 
gemaakt. De woningen worden projectmatig ontworpen, waarbij een hoge architectonische kwaliteit 
wordt verwacht. Het gehele plangebied wordt opgehoogd, waardoor rondom de wegen een stijlrand 
ontstaat. De kavels van de patiowoningen liggen met de achterste erfgrens op deze stijlrand, terwijl 
de laatste woning door de stijlrand steekt (en dus gedeeltelijk meer geveloppervlak heeft). Aan de 
randen van het plan, inclusief de plek voor de patiowoningen, is ruimte voor een groene inrichting 
met plek voor waterberging in de vorm van wadi’s. Langs de oostelijke rand wordt een voetpad 
aangelegd dat als fietspad wordt doorgetrokken richting Zenkeldamshoek. 
De tekst doelt specifiek op het deel van het fietspad nabij de plek waar voorheen patiowoningen 
waren beoogd. Dat zegt wederom niets over de rest van de verbinding (uitsnede 3) en de figuren 3 
en 4 uit het Beeldkwaliteitsplan waar de verbinding tussen het Ensink en de Zenkeldamshoek in 
stand blijft. 
  
Bestemmingsplan 
Volgens het bestemmingsplan, het gebied van de verbinding tussen het Ensink en de 
Zenkeldamshoek betreft het Bestemmingsplan Zenkeldamshoek (onherroepelijk (vastgesteld 2017-
05-09)), heeft de bestemming “Groen” en staat o.a. “voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden 
en inritten naar omliggende bestemmingen” toe. 
  

1 2 3 4 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
Ik ga er daarom van uit dat u het ontwerp aanpast waarbij een verbinding tussen het Ensink en de 
Zenkeldamshoek in stand blijft. 
In feite hoeft u dan alleen in de tekstvakjes aan te geven “te realiseren fiet-/wandelpad” 

  

25 
 
 

ANONIEM 
 

Ik zie in het plan staan, verwijderen duiker en verwijderen voormalig bouwweg. Komt hier dan een 
bruggetje en een voetpad? 
Ik zie dat het bestemmingsplan een paar jaar geleden is gewijzigd en dat het plan van langzaam 
verkeer naast en achter de nieuw gebouwde woningen (zuidelijke deel) is weggehaald. Erg jammer.  
Wij wonen aan de noordkant van dit plan en hebben voor ons een groenstrook, waar veel mensen 
uit de wijk Heeckeren hun hond uitlaten. Hier hebben wij last van. Daarom vinden wij een voetpad 
richting zenkelsdamhoek wel belangrijk. Je kunt trouwens ook mooi het voetpad doortrekken naar 
rechts voor de groenwal , aan het einde kom je dan ook weer op de weg van zenkelsdamhoek 
(Polmaten) uit. Dit is een mooi (klein) stukje om te wandelen. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
26 
 
 

ANONIEM 
 

Het dichtmaken van dit pad is voor veel wandelaars in onze wijk Heeckeren het einde van een 
wandelrondje door de wijk en teruglopen over de Mossendamseweg. Dan is er voor met name 
ouderen geen mogelijkheid meer om een rondje te lopen, dan over de weg op het industrieterrein. 
En dit moeten we toch niet willen? Er zijn daar n.l. Geen wandelpaden!  
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

27 
 
 

ANONIEM 
 

Ik mis de aanleg van een voetpad op de plek van de duiker en de tijdelijke bouwweg. Deze route 
wordt veel gebruikt bij een ommetje met de hond (door veel mensen vanuit de wijk Heeckeren maar 
ook van mensen van het Ensink zelf) een prachtig rondje vanuit de wijk over het industrieterrein. 
Rondje wordt afgemaakt via de mossendamseweg. Ook wordt vanaf hier een rondje gewandeld om 
de vijver. Dit stukje voetpad moet natuurlijk niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.  
 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

28 
 
 

ANONIEM 
 

Een wandelpad naar het industrie terrein, waar nu de nood weg is, zou wel een optie moeten zijn. Er 
lopen veel mensen, gewoon om te wandelen, maar ook om de hond uit te laten. Het zou jammer zijn 
dat het een geheel afgesloten stuk gaat worden. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

29 
 
 

ANONIEM 
 

Beste, 
In het plan beschrijft u dat de bouwweg, die ook door wandelaars wordt gebruik, wordt weggehaald. 
Is er een alternatief mogelijk zodat er een wandelpad blijft bestaan? Dit wandelpad zou een 
onverhard karakter kunnen behouden en aansluiten op het Mossendamsweg of Polmaten. Zelf 
maak ik als één van de vele gebruikers met regelmaat een ommetje over dit pad.  

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

30 
 
 

ANONIEM 
 

Is het niet mogelijk dat er een klein pad komt voor wandelaars en fietsers tussen zenkeldamshoek 

en de woonwijk zoals het nu ook is.  

 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

31 
 
 

ANONIEM 
 

Wat fijn dat er een voorlopig ontwerp is gemaakt voor het woonrijp maken van het laatste deel van 
het Ensink.  
Als bewoners van het Ensink houden we van een mooie en harmonieuze leefomgeving en daar 
hoort groen ook bij. We vinden de groenvakken met bomen daarom een goed idee; maar denken 
dat bomen van de 2e orde (ca 8-15 m hoogte?) qua verhouding veel te groot zijn voor de straat. 
Door het plaatsen van een kleiner type boom zou er minder risico zijn op problemen als groei van de 
boomkroon tegen de woning en bestrating die omhoog komt door wortelgroei. Een voorbeeld van 

- De tekening is op basis van 
de huidige situatie 
aangepast. De geplande 
bomen in het Ensink 
(zuidelijk deel) worden bij 
nader inzien niet geplant 
vanwege de beperkte/ 



Nr. Naam / adres Vraag / opmerking Antwoord / beslissing 

 
dat laatste is te zien aan de parkeervakken van de aangrenzende straat Hachreyse (gedeelte tussen 
Wanyng en Ensink) waar destijds ook groenvakken met bomen zijn geplaatst.  
De woningen in het zuidelijke deel zijn helaas niet correct zijn ingetekend in de tekening; in 
werkelijkheid bevinden de garages zich aan de andere kant! Dat heeft gevolgen voor de huidige 
intekening van de bomen/groenvlakken; deze zouden dan tussen de opritten van woningen komen 
en in ons geval in het verlengde van de oprit; welke we dan niet meer volledig zouden kunnen 
gebruiken. Dit vinden we zeer onwenselijk! 
Mogelijk zijn er andere plekken geschikt als parkeergelegenheid, vb langs de wadi; zodat de 
parkeerdruk wat meer verdeeld wordt over het wijkgebied en niet enkel over een relatief klein deel 
van de straat. Daar komt bij dat de voortuinen van de woningen waar de parkeerplekken ingetekend 
zijn relatief ondiep zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de aanplanting van een bosplantsoen ons aanspreekt zou het ons enorm betreuren 
wanneer de tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek definitief gesloten wordt. Tijdens de 
sneeuwval was goed zichtbaar hoeveel mensen gebruik maken van dit pad om te wandelen, de 
hond uit te laten of per fiets door te steken richting het Zeldam (zowel door inwoners van de wijk als 
door personeel van bedrijven op het Zenkeldamshoek die in hun pauze een rondje wandelen).  
Het zou heel fijn zijn wanneer de gemeente de voormalige bouwweg verandert een fraai aangelegd 
wandelpad langs bosplantsoen/groen en de verbinding tussen de woonwijk en industrieterrein 
Zenkeldamshoek in stand houdt. 

onvoldoende (groei) ruimte 
maar ook de verwachte 
toekomstige overlast 
(schaduw, blad in tuinen, 
opdrukken van bestrating 
door boomwortels) en 
mogelijke aanrijschade door 
auto’s.  
 
- Het aantal parkplaatsen in 
het plan voldoet aan de 
norm. Wij zien dan ook geen 
noodzaak om extra 
parkeerplaatsen aan te 
leggen dat vervolgens ten 
koste gaat van groen in de 
wijk.   
 
- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
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ANONIEM 
 

- Groen in de wijk is mooi.  
- De bomen aan Ensink staan op de tekening ingetekend voor de opritten van de woningen. Liever 
de bomen tussen 2 woningen in. 
- Liever een klein boompje voor de woningen ipv een boom van de 2e orde van grootte. Hogere 
bomen nemen (te)veel licht weg. 

- De geplande bomen in het 
Ensink (zuidelijk deel) 
worden bij nader inzien niet 
geplant vanwege de 
beperkte/ onvoldoende 
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(groei) ruimte maar ook de 
verwachte toekomstige 
overlast (schaduw, blad in 
tuinen, opdrukken van 
bestrating door boomwortels) 
en mogelijke aanrijschade 
door auto’s.  
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ANONIEM 
 

Hallo gemeente Hof van Twente, 
 
We hebben van jullie een brief ontvangen over het woonrijp maken van het laatste deel van het 
Ensink. Mooi om te lezen dat de laatste delen van onze nieuwbouwwijk binnenkort definitief worden 
ingericht. Hierbij wordt ook de bouwweg met duiker weggehaald en dat is prima. Mijn verzoek is 
alleen om deze weg met duiker te vervangen voor een voetgangers- en fietspad met brug. Dit gezien 
de vele voetgangers en fietsers die al jaren dagelijks gebruik maken van deze route waaronder ook 
wijzelf. Graag zien we dat de mogelijkheid blijft bestaan om een mooie ronde te kunnen lopen via 
het industrieterrein langs de rand van de woonwijk Heeckeren, niet alleen voor onszelf maar ook 
voor alle andere bewoners van onze wijk. 

- Gelet op de vele reacties 
blijft het voet-/ fietspad 
tussen Heeckeren fase 1A 
en industrieterrein 
Zenkeldamshoek behouden. 
Deze wordt uitgevoerd in een 
halfverharding (qua materiaal 
gelijk aan wat het nu ook is) 
en krijgt daarmee een 
landelijk karakter/uitstraling. 
Er wordt geen verlichting 
toegepast. 
 

 


