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AMENDEMENT 

Agendapunt 5. Raadsvoorstel Stationsomgeving Zuid 

De raad van de gemeente Hellendoorn 

In vergadering bijeen op 1 februari 2011. 

Overwegende dat: 

- voor de bereikbaarheid van het nieuwe station het voor voetgangers belangrijk is om de loopbrug door 
te trekken naar het centrum; 
na het doortrekken van de loopbrug er ook aanpassingen nodig zijn in het omliggende gebied; 
het voor de centrumontwikkeling aan de zuidzijde van het station en de rijksweg N35 van belang is dat 
er geen stallingsmogelijkheden voor fietsen aan de zuidzijde komen; 
het voor de centrumontwikkeling aan deze zuidzijde eveneens van belang is dat het parkeren hier 
wordt beperkt en er ook geen kiss-en-ride-zone wordt ontwikkeld; 
het van belang is om na het gereedkomen van het station het handhaven van een stallingsverbod van 
fietsers aan de zuidzijde te handhaven; 
er ook bij een beperkte herontwikkeling en sobere inrichting mogelijkheden zijn voor een goede, 
groene invulling van dit gebied, aansluitend bij het burgerinitiatief "Park op Nijverdal"; 
de gemeenteraad de kaders dient aan te geven voor de ontwikkeling van dit gebied; 
het van belang is om de klankbordgroep de kaders mee te geven voor de invulling van dit gebied; 
het van belang is in het kader van een goede vertaling van het burgerinitiatief en een goede 
betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van de plannen de deelnemers in de klankbordgroep 
niet uitsluitend te laten fungeren als klankbord voor gemeentelijke plannen; 

Constaterende dat: 

het wenselijk is dat er ook vanuit de gemeenteraad een duidelijk signaal wordt afgegeven naar ProRail 
dat er geen fietsenstallingen aan de zuidzijde van het station dienen te komen; 
een besluit om geen fietsenstallingen te plaatsen alleen zinvol is als er gelijktijdig een plan voor 
handhaving van dit beleid wordt ontwikkeld; 
het wenselijk is om als gemeenteraad de in te stellen klankbordgroep een aantal kaders mee te geven 
voor het ontwikkelen van plannen in dit gebied; 
er bij de bevolking een grote behoefte is aan een groene invulling in dit gebied; 

- de kosten van een groene invulling aanzienlijk lager zijn dan een herinrichting met wegen, 
parkeerplaatsen enz.; 
de kosten voor het groen (bomen en struiken) voor een deel ook gefinancierd kunnen worden uit de 
compensatiemiddelen voor het kappen van bomen ten behoeve van het combiplan; 
het wenselijk is dat de leden van de klankbordgroep meer invloed krijgen op de ontwikkeling van de 
plannen; 



Wijzigt het besluit Stationsomgeving Zuid als volgt door het opnemen van de volgende punten (nieuw): 

5. Het onder 3. en 4. genoemde bedrag wordt uitsluitend beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat 
geen fietsenstalling wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van het station; 

6. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor handhaving van het stallingsverbod voor fietsers aan de 
zuidzijde en maakt hiervoor een plan, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de mogelijkheden om 
hiervoor parkeerwachters en mensen in het kader van een werkgelegenheidsproject (bijvoorbeeld via 
React) in te zetten; 

7. De in te stellen klankbordgroep en de ambtelijke werkgroep voor de herontwikkeling van de zuidzijde 
van het station ontvangen bij het begin van hun werkzaamheden de volgende kaders: 

• omvang van het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart; 
• het laten vervallen van de parkeerplaatsen in het aangegeven gebied; 
• het zoveel mogelijk scheiden van fietsers en voetgangers door de wijze waarop de 

verbindingen voor deze verkeersstromen van de Grotestraat aansluiten op de historische 
lijn (fietsers) en de doorgetrokken loopbrug (voetgangers); 

• het geheel autovrij maken van het aangegeven gebied, behoudens bestemmingsverkeer 
(ten behoeve van de bevoorrading etc); 

• het direct creëren van zoveel mogelijk groen met mogelijkheden voor verblijf (bankjes 
enz.). 

8. De klankbordgroep niet alleen te laten fungeren ais klankbord voor de door de gemeentelijke 
werkgroep te ontwikkelen plannen, maar de plannen volledig samen met hen te ontwikkelen en over 
het aldus ontwikkelde plan aan de commissie grondgebied, voor besluitvorming, te informeren, bij 
voorkeur met een aantal (gepasseerde) scenario's/varianten. 

Namens de fractie 
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