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1. Inleiding 

1.1. ALGEMEEN 

Een deel van de rijbaan van de Wilsonweg en de Goorseweg is aan vervanging toe. De 

gemeente is voornemens deze te gaan vervangen. De toegestane snelheid is 30 km/u, maar 

de inrichting van de rijbaan voldoet hier nog niet aan. Aan de voorkant willen wij graag 

informatie (ideeën en/of knelpunten) bij de aanwonenden en gebruikers ophalen. Het gaat 

hierbij wel alleen om de rijbaan. 

 

1.2. LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt de eerst indruk die bewoners geven tijdens de bijeenkomst beschreven. 

Vervolgens worden de binnengekomen reacties beschreven.  

 

2. Reacties van inwoners Hof van Twente 

Uitvoering inloopsessie 

De gemeente is voornemens de rijbaan tussen de plateaukruisingen aan te pakken om dat 

deze aan onderhoud toe is. Om op voorhand de ideeën en problemen van de bewoners te 

inventariseren is er een inloopavond georganiseerd bij de lokale brandweerkazerne op  6 april 

2022. Naast de projectleider (J. Stakenkamp) waren ook de wegbeheerder (dhr. L. Oost) en 

de Wijkregisseur (dhr. J Vruwink) aanwezig voor het beantwoorden van vragen.  

 

Inloopavond Voorlopig Ontwerp 

Op 18 juli is opnieuw een inloopavond georganiseerd, waarbij het Voorlopig Ontwerp ter 

inzage is gelegd. Hierbij waren de projectleider (dhr. J. Stakenkamp) en de medewerker 

verkeer en vervoer (dhr. J. Meijer) aanwezig. Op reactieformulieren konden de bezoekers 

opmerkingen, wensen, overige zaken en zienswijzen noteren. 

 

Resultaat, sfeer etc. 

Van alle reacties die op het VO zijn binnengekomen is deze reactienota / inspraaknotitie 

gemaakt. In de onderstaande tabel zijn alle tijdens de inspraakperiode ingebracht zaken 

opgesomd en voorzien van antwoorden of reacties. In deze tabel is elke zienswijze 

opgenomen.  
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3. OVERZICHT REACTIES 

Project   : Renovatie Wilsonweg en Goorseweg te Diepenheim – Voorlopig Ontwerp 

Ter inzage periode : 14 juli 2022 t/m 5 augustus 

Inloopavond  : 18 juli 2022 

 

 

 
1 Wanneer belanghebbenden in de reactie hebben aangegeven dat NAW gegevens niet mogen worden weergegeven dan vermeld deze kolom bij de betreffende zienswijze “naam en adres bekend” 

Nr: Naam / adres1 Inhoud zienswijze Antwoord / beslissing gemeente: 

01 naam en adres bekend - Graag kijken naar de positionering van de 

verkeersremmende maatregelen t.h.v. 

brandweerkazerne. Bij een uitruk richting 

Neede staan deze verre van ideaal. Denk 

daarbij aan reactievermogen van tegemoet 

komend verkeer, remmen, handelen in 

paniek, schrikreactie met als gevolg 

gevaarlijke situaties. 

- Graag brandkraan aan voorzijde pand in het 

voetpad vrijhouden t.b.v. het voltanken 

tankwagen. 

 

Dank voor uw reactie. 

- Wij begrijpen uw zorg en hebben er met die ogen nogmaals 

naar gekeken. Wij blijven van mening dat er op zich weinig 

verandert aan de interactie tussen uitrukkende 

brandweervoertuigen en het overige verkeer. We zien daarom 

geen aanleiding het ontwerp op dit punt aan te passen. 

- De brandkraan aan de voorzijde van het pand blijft bereikbaar 

t.b.v. het voltanken van de tankwagen. 

02 naam en adres bekend - Zoals het er nu ligt zijn wij het in grote lijnen 
eens 

 

Dank voor uw reactie. 

03 naam en adres bekend - Wij vinden het een prima plan. Dank voor uw reactie. 
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04 naam en adres bekend Als straatjuwelen verplaatst worden, dan graag de 
betreffende percelen op de hoogte stellen i.v.m. 
eventuele aanwijzingen. 

Dank voor uw reactie.  

Mochten straatjuwelen naar aanleiding van de binnengekomen reactie 
worden verplaatst, dan zullen wij betreffende adressen daarvan op de 
hoogte stellen. 

05 naam en adres bekend Bij de 1e inloopavond en schriftelijk aangegeven dat 

de wegversmalling juist snelheidsverhogend werkt. 

Wij adviseren een chicane met gescheiden rijbanen, 

zodat zowel in, als uitgaand verkeer genoodzaakt 

wordt om langzaam te rijden. Geen strijd meer wie het 

eerst door de wegversmalling kan. Hoeveel 

ongelukken kan hierdoor worden voorkomen?! Wij zijn 

experts, want wonen er vlakbij. 

Dank voor uw informatie en advies.  

Uit ons gesprek tijdens de inloop blijkt dat dit met name speelt bij de 
bestaande wegversmalling bij de komgrens aan de kant van Goor. 
Deze valt echter buiten de scope van dit project en zal dan ook niet nu 
worden aangepast. Wij nemen een mogelijke aanpassing op een ander 
moment in overweging. 

 

06 naam en adres bekend De zogenaamde remmende maatregel van de “bult” 

(kruising 

Wilsonweg/Haaksbergerstraat/Watermolenweg) werkt 

voor geen meter! Iedereen jakt er overheen met 

snelheden van 50/60-90/100 km/u. Dus alles klappert 

en kleppert in de aanhangwagens. 

Het probleem van de Wilsonweg is dat het een rechte 

streep is. Met betonnen palen krijg je remmen en 

optrekken (milieu?). Ook vreemd is dat de eerste 

zichtbare wegversmalling niet direct na de bult is, 

volgens de politie voor de z.g. uitloop vanaf de bult. 

Bij binnenkomst van Diepenheim wordt men verplicht 

30 km/u te rijden!! Waarom geen flitspalen? 

Het spekt de kas, verkeer heeft 1 tempo. 

2e en 3e reactie: zie bijlage 1 & 2 

Dank voor uw reactie.  

In ons gesprek tijdens de inloopbijeenkomst hebben wij over de door uw 
beschreven onderwerpen met elkaar van gedachten gewisseld. Hierbij 
nogmaals onze reactie. 

- Juist omdat onvoldoende weggebruikers zich aan de geldende 
maximum snelheid houden, wordt de weg nu aanvullend met 
meerdere snelheidremmende voorzieningen ingericht. 

- Het plaatsen van flitspalen is een activiteit van de politie en/of 
het Openbaar Ministerie. Hiervoor gelden diverse criteria, waar  
deze locatie niet aan voldoet. 
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07 naam en adres bekend 

 

Naar aanleiding van de herinrichting van de 
Wilsonweg/Goorseweg wilde ik toch graag een 
verzoek indienen. Helaas komt dit te laat binnen, onze 
vakantie zonder internet liep een weekje uit, het was 
geweldig en dus genoten we er wat langer van. Toch 
hoop ik dat U ons verzoek mee wilt nemen in het 
verder plan.  

Maar eerst wil ik U melden dat de plannen er goed 
uitzien, nu afwachten hoe het zijn neerslag zal hebben 
op de snelheid op de Goorseweg.  

Nadat de verbouwing van de Goorseweg gedaan was 
ergens begin jaren 2000, met het creëren van een 
ventweg misten wij het gemak om makkelijk met de 
auto te kunnen parkeren. Maar daartegenover stond 
de veiligheid die de ventweg bracht en daarmee 
waren we uitermate tevreden. Wel viel direct op dat 
de ventweg erg smal is waardoor parkeren en erlangs 
rijden nogal eens een probleem zijn. Wij hebben de 
afgelopen jaren diverse schades aan de auto’s gehad 
die niet te verhalen waren. Wat echter nog meer tot 
een probleem is geworden is de mogelijkheid om weg 
te kunnen gaan. Onze buren op 61 hadden dit tijdens 
de aanleg van de ventweg al aangekaart -en een uitrit 
naar de Goorseweg gekregen- en wij dachten dat het 
mee ging vallen. Helaas er blijkt toch vaker een auto 
geparkeerd te zijn zodat de ventweg voor ons is 
afgesloten. Resultaat, zoeken van wie waar aan het 
werk etc. We zouden dan ook graag zien dat we een 
directe uitrit krijgen op de Goorseweg en niet via de 
ventweg eruit moeten, dit gelijk aan No.61.  

Dank voor uw reactie.  

Het voordeel van de ventweg is dat er maar een beperkt aantal 
potentiële conflictpunten zijn in de vorm van de aansluiting op de 
Goorseweg. Meerdere individuele uitwegen leidt tot een minder 
verkeersveilige situatie. De ventweg is 4 meter breed. Dat zou 
voldoende moeten zijn, ook als er een auto in de langrichting aan het 
trottoir geparkeerd staat.  
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Ik hoop dat U  mee kunt nemen in de plannen, het lijkt 
me niet van grote invloed maar zou voor ons een zeer 
welkome verbetering zijn. 

08 naam en adres bekend Verkeersremmende maatregel voor huis 39 oversteek 

wandelaars naar bos wordt zo levensgevaarlijk! En 

S.v.p. niet voor het huis. Verplaats hem maar naar 

voren. Daar staan geen huizen!!!! 

Uitrit bedrijfspand vrachtwagen kan geen draai 

maken. 

Op de kruising verhogen drempel 

Door te veel slalommen, te veel gas/remmen, 

gas/remmen. 

Geluidsoverlast. 

Dank voor uw reactie.  

Wij zijn niet van mening dat het oversteken van de weg door wandelaar 
gevaarlijker zou worden door de plaatsing van de straatjuwelen. 

- Vanzelfsprekend dient uw bedrijfspand bereikbaar te blijven 
met een vrachtwagen. Doormiddel van een erkend 
simulatieprogramma hebben wij dit gecontroleerd en blijft dit het 
geval.  

 

We zien daarom geen aanleiding het ontwerp op dit punt aan te passen. 

09 naam en adres bekend - De inrit voor 61 is niet goed te gebruiken. 

Draai is niet te maken. Graag de ‘pionnen’ 

opschuiven richting Goor. 

- De wegversmalling richting Goor omzetten 

naar ‘slinger’ 

- Beide kanten versmallen i.v.m. extra rijbaan 

- 30 op de weg plaatsen, met borden + 

wegenverf (makering) 

- Voetpad maken van parallelweg naar 

wegversmalling richting Goor 

Dank voor uw reactie. 

- Doormiddel van een erkend simulatieprogramma hebben wij de 
draai gecontroleerd en hier is voldoende ruimte om de draai te 
maken.  

- Deze wegversmalling bij de komgrens valt buiten de scope van 
dit project en zal dan ook niet nu worden aangepast. Wij nemen 
een mogelijke aanpassing op een ander moment in 
overweging. 

- ‘30’ in markering aanbrengen is een aanvullende mogelijkheid, 
die wij zullen overwegen om het moment dat de nu aan te 
brengen maatregelen na verloop van tijd te weinig effect blijken 
te hebben. 

- De wens voor een voetpad van parallelweg naar 
wegversmalling richting Goor valt buiten de scope van dit 
project en zal daarom niet worden meegenomen. 

 

10 naam en adres bekend Ik ben het eens met dit plan, zoals gepresenteerd op 

18-07-2022 

Dank voor uw reactie. 
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11 naam en adres bekend Indien verkeersremmer voor de Wilsonweg 33 komt, 

gaat het verkeer voor de benzinepomp langs. 

 

P.S. een inloopavond is mij niets waard 

Dank voor uw reactie.  

Wij verwachten niet dat verkeer dan over het terrein van de 
benzinepomp zal rijden, omdat in het geval van een tegenligger de 
vertraging niet zodanig groot zal zijn. In de rabatstrook voor het hek zal 
een flexpost worden geplaatst zodat het autoverkeer niet aan de 
verkeerde kant van het straatjuweel kan passeren. 

Tijdens een inloopavond is er gelegenheid kennis te nemen van de 
plannen en indien gewenst vragen te stellen. 

12 naam en adres bekend We kunnen ons wel vinden in het ontwerp, zoals het 

er nu ligt. 

Daarbij gaan we er wel vanuit dat de plaats van de 

straatjuwelen niet wijzigt. 

Als dat wel gebeurd willen we opnieuw inspraak  

Dank voor uw reactie. 

13 naam en adres bekend Wij, mijn vrouw en ik, kunnen ons helemaal vinden in 
bovengenoemd voorontwerp. De tekening is duidelijk 
en met het voornaamste bezwaar dat tijdens de 
eerste bewonersavond naar voren is gebracht door de 
meeste bewoners van beide straten, namelijk geen 
drempels, is rekening gehouden. Daarvoor in de 
plaats worden verkeersremmende objecten 
voorgesteld, die voor enig bochtenwerk zorgen. 
Prima. 

Dank voor uw reactie. 

14 naam en adres bekend Naar aanleiding van de tekening, heb ik een verzoek 

voor een kleine aanpassing. 

Zelf woon ik op nummer 59, nu zou ik graag het 

verschot van de palen andersom willen zien. 

 

Ten eerste is het voor onze dochter veiliger om de 

weg op te komen, en richting centrum Diepenheim te 

fietsen, aangezien er dan een paal staat. 

Dank voor uw reactie. 

De locaties van de straatjuwelen (palen) zijn zorgvuldig gekozen, 
zodanig dat ze de juiste onderlinge afstanden hebben en de 
bereikbaarheid van inritten en parkeerplaatsen in stand te houden. 

Doormiddel van een erkent simulatieprogramma hebben wij dit 
gecontroleerd en blijft dit het geval.   

 

Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen is het niet nodig om de paal te 
verplaatsen. We hebben nogmaals gecontroleerd of uw inrit goed is te 
bereiken en dat is het geval. Daarom kiezen we ervoor om de locaties 
van deze palen niet aan te passen.  
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Ten tweede kunnen we dan eenvoudiger het rit 

indraaien tussen 59 en 61. 

Ten derde kunnen we makkelijker ons oprit uitrijden 

richting Goor. 

 

Graag uw reactie. 

 

 

15 naam en adres bekend Ik wil reageren op het voorontwerp Wilsonweg en 

Goorseweg te Diepenheim. 

Met de voorgestelde maatregel ben ik het eens. 

MAAR de door jullie voorgestelde maatregel ligt wel 

erg dicht bij onze op/uitrit. Betreft Goorseweg  

In overleg met u en uw buren van nr 49 kan worden gekeken of het 
mogelijk is om de straatjuwelen – met behoud van de onderlinge 
afstand - iets te verschuiven in zuidelijke richting zodanig dat ze 
niemand in de weg staan bij het in- en uitrijden. Echter hebben we 
gecontroleerd of het uitrijden mogelijk is en dit blijft prima mogelijk met 
de beoogde plaats het nieuwe straatjuweel. 
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49a. 

Bij het uitrijden(vooral achteruitrijden) wordt de 

maatregel denk ik wel geraakt. 

Vooral als er een auto geparkeerd staat op naast 

gelegen parkeerplaats. 

We hebben dit een paar keer uitgeprobeerd. 

De auto belemmert het uitzicht waardoor je verder 

recht achteruit moet rijden om weg te rijden. 

De Weg loopt iets op vanaf onze op/uitrit. Vooral s 

winters als het glad is of de besneeuwde weg is  

vrijgemaakt moet je achteruit ook verder rechtdoor 

rijden om goed op de weg te komen. 

De uitrit zoals op de tekening kan niet geheel worden 

gebruikt daar er een grote poort staat. 

 

Misschien kan het opgeschoven worden??? 

2e reactie: zie bijlage 3 
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4. Bijlages 
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Bijlage 1: Mail 20-7-2022 
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Bijlage 2: Mail 3-8-2022-09:16 
  



Bijlage 2: mail 3-08-2022-09:16 
 

Geachte Joost Stakenkamp, 

 

Dank voor uw schrijven.  

 

Het zal lastig zijn om omwonenden, die dag in en dag uit de (over)last ervaren van het langskomende 
(en denderende) verkeer gehoord te doen voelen. Ieder mens wil rust en zeker nu de maatschappij 
steeds meer stress oplevert.  

 

Mijn reactie op uw schrijven: 

-   

- Remmende maatregelen voor het mogen voeren van een 30 km beleid met een lichte glooiing, die 

nutteloze effect.  

 

Ik benijd u niet in uw functie met alle, soms lastige regels. Als bewoner benijd ik mijzelf ook niet door 
de hinder van het economische verkeer en de weggebruikers die het eigen genoegen boven die van 
de ander stellen. Rekening rijden ligt in het verschiet, rekening houden is een ander verhaal.  

 

Wens u een prettige vakantie als u dat nog in het verschiet heeft.  

 

Vriendelijke groet,  

Jitske van der Zwaag 

 

 

 

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Bijlage 3: Mail 3-8-2022-14:21 

 
 



Bijlage 3: mail 3-8-2022-14:21 
 

Hallo,  

Ik wil reageren op het voorontwerp Wilsonweg en Goorseweg te Diepenheim. 

Met de voorgestelde maatregel ben ik  het eens. 

MAAR de door jullie voorgestelde maatregel ligt  wel erg dicht  bij onze op/uitrit . Betreft Goorseweg 

49a. 

Bij het uitrijden(vooral achteruitrijden) wordt de maatregel denk ik wel geraakt. 

Vooralals er een auto geparkeerd staat op naast gelegen parkeerplaats. 

We hebben dit een paar keer uitgeprobeerd. 

De auto belemmert het uitzicht waardoor je verder recht achteruit moet rijden om  weg te rijden. 

 

De Weg loopt iets op vanaf onze op/uitrit. Vooral s winters als het glad is of de besneeuwde weg is 

vrijgemaakt moet je achteruit ook verder rechtdoor rijden om goed op de weg te komen. 

De uitrit zoals op de tekening kan niet geheel worden gebruikt daar er een grote poort staat.





 

Ik heb foto’s bijgevoegd om het te verduidelijken. 

Misschien kan het opgeschoven worden??? 

 

In afwachting van uw reactie. 


