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Opnieuw om tafel met de 

werkgroep: veiligheid en 

snelheid  
U heeft het waarschijnlijk wel meegekregen:  er wordt  sinds oktober stevig 

gediscussieerd over de maximumsnelheid op de Noordzuidverbinding. Voor 

het deel van de nieuwe weg dat buiten de bebouwde kom komt te liggen, ligt 

er namelijk een voorstel voor een snelheidslimiet van 80 kilometer. De 

Werkgroep Burgerparticipatie Verbetering NZV Nu voelde zich overvallen 

door dat voornemen, omdat er voorheen sprake was van een 50-

kilometerweg. 

 

De weg kwam buiten de bebouwde kom te liggen door het schrappen van de 

bouwplannen in Hellendoorn-Noord. Voor wegen buiten de bebouwde kom gelden 

andere inrichtings- en snelheidsvoorschriften dan voor wegen binnen de 

bebouwde kom. 

De gemeenteraad zou daarover in december een besluit nemen, maar dat is 

doorgeschoven. Dat is gebeurd, omdat er meer tijd nodig is om samen met 

vertegenwoordigers van de betrokken buurten en de werkgroep Burgerparticipatie 

Verbetering NZV Nu te kijken naar de precieze inrichting van de weg, met het oog 

op de veiligheid. 

 

Om tafel 

In een serie praat- en tekensessies buigen vertegenwoordigers van de 

werkgroep  en andere betrokkenen uit Hellendoorn zich nu samen met een 



 

afgevaardigde van de politie, Veilig Verkeer Nederland en medewerkers van de 

gemeente opnieuw over de inrichting van de weg. Dat gebeurt onder begeleiding 

van een gespreksleider, met de intentie om er samen uit te komen. De 

gemeenteraad neemt vervolgens op 14 maart een besluit over de bebouwde 

komgrens. Het college van B&W beslist over eventuele andere 

verkeersmaatregelen (zoals borden, markeringen, eventuele rotonde of 

verkeerslichten etcetera). 

Zodra de uitkomst duidelijk is, laten we dat weer weten. 

  

 

 

Het werk aan de weg gaat 

gewoon door.. 
 

De aanleg van de noordelijke tak van de Noordzuidverbinding is al 

vergevorderd. Nexus Infra uit Nijverdal is in augustus met het werk 

begonnen en heeft een groot deel van het asfalt al gelegd.  

 

De noordelijke tak van de Noordzuidverbinding loopt van vanaf Ben & Jerry's tot de 

Ommerweg. Op 1 augustus 2017 moet dit deel van de weg klaar zijn. Het 

middendeel, bij Hulsen, wordt als laatste aangelegd en is volgens de huidige 

planning vanaf 2020 aan de beurt. Het wegdeel vanaf de Ommerweg tot vlakbij 

Ben & Jerry's is zo goed als klaar. Door de kerstvakantie en vervolgens het 

vorstverlet is er een poosje niet gewerkt, maar zodra het weer beter word, gaat 

Nexus weer verder. 

 

De planning voor dit jaar: 

Vanaf januari 2017 wordt het gedeelte over de parkeerplaats van Ben & Jerry's 

aangelegd. Ook de kruisingen van de Reggeweg en de Kasteelstraat met de 

Schuilenburgerweg komen in 2017 aan bod. 

 

  

Omleidingen en afsluitingen 



 

Op sommige momenten en plekken ondervindt het verkeer hinder van de 

werkzaamheden. Aanwonenden worden telkens per brief of persoonlijk geïnformeerd 

en omleidingen worden ter plekke aangegeven. Ook kunt u kijken 

opwww.hellendoorn.nl 

 

 

 

LET OP: vrachtwagens van 

Ben & Jerry's op nieuwe weg! 
De nieuwe weg mag nog niet gebruikt worden, omdat hij nog niet af is. Er 

ontbreken nog markeringen, borden en andere zaken. Er is een uitzondering 

gemaakt voor de vrachtauto's van ijsfabriek Ben & Jerry's zolang er gewerkt wordt 

aan het wegdeel voor en bij de fabriek: anders is de fabriek niet voor vrachtauto's 

te bereiken en zouden er dus geen spullen de fabriek in en uit kunnen. Bij de weg 

staat dan ook een verbodsbord voor alle verkeer met daarnaast een 

uitzonderingsbordje. Dit betekent dat ook voetgangers en fietsers niet op de weg 

mogen, met het oog op hun eigen veiligheid! 

 

 

Nieuwe weg, nieuwe naam: Haersingel 
Het nieuwe deel van de Noordzuidverbinding krijgt de naam Haersingel. Het 

nieuwe stukje weg langs Ben&Jerry's, dat uitkomt bij het botenhuis van de zomp, 

krijgt de naam Valkweg. Het eerste is een voorstel van de werkgroep 

Burgerparticipatie NZV NU, het tweede van de historische kring. 

  

Geluidsisolatie 
De gemeente is er, als aanlegger van de weg, verantwoordelijk voor dat het 

verkeersgeluid binnenshuis de maximale geluidswaarde (33dB) niet overschrijdt. 

Veertien woningen aan de Reggeweg en twaalf appartementen in De Blenke 

krijgen om die reden geluidsisolatie. Bouwbedrijf Timmerman voert deze 

werkzaamheden uit. 

http://www.hellendoorn.nl/


 

 

Woninginspectie 
Woningen die door de aanleg van de NZV te maken krijgen met werkzaamheden 

op korte afstand, zijn in december preventief bouwkundig onderzocht. Dat gebeurt 

vaak bij grote bouwprojecten en is bedoeld om discussie achteraf over schade te 

voorkomen. Het onderzoek is een zogeheten nulmeting. De constructie wordt 

onderzocht en bestaande schade wordt vastgelegd. Mocht er tijdens de aanleg 

van de weg, bijvoorbeeld door trillingen, onverhoopt schade ontstaan, dan is dat 

relatief eenvoudig aan te tonen. 

 

 

  

 

Contact 

  
Werkgroep Burgerparticipatie 

Verbetering NZV Nu: 

voorzitter Gerard ter Horst, tel: 06-

27348274, e-

mail: gerardterhorst2501@gmail.com 

 

Projectleider van de gemeente 

Hellendoorn: 

Dick Schipper, te bereiken 

via bmo@hellendoorn.nl, (tel: 0548-

630214) 

  
 

 

 

 

 

Dit project wordt 

mede mogelijk 

gemaakt door: 
Regio Twente en de Provincie 

Overijssel 

 

Colofon 
 

Dit is een nieuwsbrief van de 

gemeente Hellendoorn, met 

medewerking van de Werkgroep 

Burgerparticipatie Verbetering NZV 

Nu. Deze nieuwsbrief wordt digitaal 

verspreid onder leden van de 

Dorpsraad Hellendoorn en andere 

belanghebbenden en 

geïnteresseerden. Heeft u deze 

nieuwsbrief niet zelf gekregen, maar 

wilt u hem voortaan wel ontvangen? 

Stuur dan een mail 

naarN.Dorren@hellendoorn.nl. 
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