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- Prioriteiten Fietsstructuur plan 2012-2015 

ĉeachte leden van het College en de Raad van de gemeente Hellendoorn, 

Onlangs werd het Fietsstructuurplan 2012-2025 opgesteld en in het College en de Raad 
behandeld. Het Bestuur van Plaatseli jk Belang Haarìe. (PBH) wil hierbi j graag haar bijdrage 
leveren aan de discussie door het opstellen van een prior i tei tenl i jst voor het real iseren van deze 
f ietspaden. 

In het Fietsstructuurplan staan zes f ietspaden vermeld die van belang zi jn voor de bezoekers 
en inwoners van Haarle. ĉez ien de huidige financiële situat ie van de gemeente, vreest het PBH 
dat de aanleg van deze f ietspaden zal geschieden op basis van de financiële ruimte en niet op 
basis van de veiligheid van inwoners en/o f bezoekers. Reden voor ons om u hierbi j onze 
pr ior i te i tenl i js t te presenteren voor de aanleg van de zes f ietspaden. 

1. Molenweg van N B 5 to t Haarle (Hoofdstuk 6.1 - no. B4) 
Het Fietsstructuurplan ste l t dit belangrijke Haarlese f ietspad op een tweede prior i tei t voor 
het dorp, na een f ie tss t rook op de Kerkweg. Gezien de verkeersveil igheid op de Molenweg in 
vergeli jking met de Kerkweg, s te l t het PBH dat het f ie tspad op de Molenweg een hogere 
prior i te i t dient te hebben dan een fietsstrook op de Kerkweg. 

2. Kerkweg (Hoofdstuk 6.1 - B2) 
De volledige herstructurer ing van de Kerkweg in 2013 biedt de mogelijkheid met weinig meer 
kosten een f ietsstrook aan t e leggen. Daar dit project reeds aanbesteed is en in 2013 
uitgevoerd zal worden, meent PBH dat deze f ie tss t rook uit het 'Fietsstructuurplan 2012-

2025 ' afgevoerd kan worden. 

3. Molenweg tussen Kerkweg en 'de Pas' (Hoofdstuk 6.3 - C14) 
Ondanks het f e i t dat dit f ie tspad onder de recreat ieve f ietspaden valt, ste l t PBH dat dit 
f ie tspad een veel hogere pr ior i te i t dient te kri jgen en wel om de volgende reden. Met het 
oog op de verkeersveil igheid voor voetgangers, werd reeds in het DOP Haarle een voetpad 
voorgesteld langs de Molenweg tussen Haarle en 'De Pas'. Het PBH ste l t enigszins verbaasd 
vast, dat het Fietsstructuurplan een f ie tspad beoogd op deze zel fde route. Het PBH wil 
hierbi j aan het college voorstel len deze plannen te combineren en met een hoge prior i tei t 
een f ie ts /voetpad uit te voeren. 



4. Tunnelweg Heliendoorn - Haarle (C.İ - B5) 
Dit uti l i taire f ie tspad langs de Tunnelweg van Hellendoorn naar Haarle, is niet alleen een lang 
gekoesterde wens van de inwoners van Haarle, maar is ook van groot belang voor de 
recreatieve bezoekers van het Park Landal, daar het hen veilig naar Hellendoorn en Haarle 
brengt. Het PBH is van mening dat di t f ietspad een hogere pr ior i te i t zou dienen t e kri jgen 
dan op dit moment in het Fietsstructuurplan staat aangegeven. 

5. Poggenbeltweg (6.1 - B6) 
Een lang gekoesterde wens van de Haarlenaren is een veilige f ie tsroute r icht ing Nieuw 
Heeten íangs de drukke en met hoge snelheden bereden Poggenbeltweg. Het 
Fietsstructuurplan ondersteunt de verkeersveiligheidnoodzaak van dit f ie tspad, echter het 
is duidelijk dat de financiële situatie van de ĉemeente Hellendoorn aanleg in de komende 
jaren dwars zi t . 

6. Oude Deventerweg - tussen Tunnelweg en N 3 5 - (6.3 - C4) 
PBH heef t met enige verbazing notit ie genomen van het plan to t aanleg van een recreat ie f 
f ietspad op deze reeds f ietsvriendeli jke zandweg. Immers het Fietsstructuurplan 
presenteert een kostbaar parallel plan to t aanleg van het f ie tspad langs de Tunnelweg 
Hellendoorn - Haarle ( C l - B5). Het PBH is van mening dat een f ie tspad op dit noordeli jke 
deel van de Oude Deventerweg overbodig is en een onnodig gevaar presenteert aan 
recreanten, daar het toer isten aanzet om de drukke N 3 5 zonder beveiliging over te steken. 
Dit terwi j l het f ie tspad langs de Tunnelweg toer isten ju ist naar een kruising in de N 3 5 
brengt waar zi j met behulp van verkeersregeIinstallatie veilig kunnen oversteken. Deze 
opmerkelijke doublure in het Fietsstructuurplan is volgens het PBH onvoldoende doordacht 
en wij verzoeken het College deze route (6.3 - C4) opnieuw t e onderzoeken, alvorens to t 
aanleg van een f ie tspad op de Oude Deventerweg over te gaan. 

Wi j hopen met deze prior i tei tenl i jst de afwegingen van Burgemeester en Wethouders omtrent 
de aanleg van nieuwe f ietspaden in Haarle t e ondersteunen en zi jn gaarne bereid een mondelinge 
toelichting te geven, indien dit bijdraagt aan uw afwegingen. 

Met vriendeli jke groet. 
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Pe eter Linthorst 
Voorz i t ter 


