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Hengelo, 3 september 2019 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen “Ontwikkelingen Woolderesweg” 
 
 
Geacht College, 
 
In de politieke markt van 21 november 2018 en in de raadsvergadering van 18 december 
is uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van het Seahorse terrein, de 
verkeersafwikkeling van dit nieuw te bouwen gebied, de verkeersafwikkeling binnen de 
Woolderes als geheel en de verkeersafwikkeling op de Woolderesweg in het bijzonder. Dit 
laatste is mede ingegeven door de reacties van de bewoners aan de Woolderesweg die 
zich ernstig zorgen maken over de verkeersveiligheid op deze weg.  
 
In de Raadsvergadering van 18 december 2018 zijn ook 2 moties aangenomen rondom 
dit punt. Per brief gedateerd 17 juli 2019 zijn de raadsfracties geïnformeerd over de 
stand van zaken. Een aantal zaken vragen wat ons betreft om verduidelijking. De fracties 
van het CDA en GROENLINKS hebben voor u de volgende vragen: 
 

- Eén van de punten uit het dictum luidt “Op korte termijn een onderzoek te doen 
naar een verkeersveiliger oplossing voor de Woolderesweg”. Is dit onderzoek 
uitgevoerd, en zo ja wat zijn de uitkomsten?  

- Als het onderzoek nog niet is uitgevoerd, kunt u aangeven waarom dit nog niet 
gebeurd is en wanneer dit alsnog gaat gebeuren?  

- De bewoners hadden eind vorig jaar al een voorstel ontvangen van BVA 
verkeersadvies t.b.v. dit onderzoek. Is dit de door de bewoners gedragen partij 
die het onderzoek gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd?  

- Zo nee, kan het College aangeven waarom dit niet op deze manier gebeurd is? 
- De aannemer is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Als 

toegangsweg wordt hiervoor de Woolderesweg gebruikt. Dit heeft frequent zwaar 
verkeer tot gevolg op de Woolderesweg. Om dit te voorkomen heeft ontwikkelaar 
VanWonen bij de bewoners aangegeven dat er tijdens de bouwperiode (5 jaar) 
een tijdelijke ontsluiting op de Geerdinksweg komt en dat hiervoor een 
vergunning is aangevraagd. In week 27/2109 zou deze tijdelijke toegang gereed 
zijn. Bent u bekend met de aanvraag voor een vergunning voor tijdelijke 
ontsluiting op de Geerdinksweg? En zo ja wat is de status van deze aanvraag? En 
zo nee bent u breid om een tijdelijke ontsluiting op de Geerdinksweg toe te staan? 

- Onder zaaknummer O-2019-0313 gedateerd 28 juni 2019 wordt een vergunning 
aangevraagd voor de kap van 27 bomen aan de Woolderesweg en aan de 
Semmelweisstraat. Dit lijken bomen direct langs de weg te zijn. Heeft deze 
aanvraag te maken met de toekomstige inrichting van de Woolderesweg? Zo ja, 
wat betekent dit voor de ontsluiting van het Seahorse terrein? Is deze hiermee 
bepaald? 
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Wij kijken uit naar uw antwoord. 
 
 
Namens de CDA-fractie,   Namens de GROENLINKS-fractie 
Ron Wesseling    Colin Kok 


