
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 291656
Datum vergadering: 15 februari 2022
Datum voorstel: 18 januari 2022
Nummer:  A 
Onderwerp: Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie-Harbrinkhoek

Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van het plan van de werkgroep Mariaparochie-Harbrinkhoek voor herinrichting van 

de Almeloseweg;
2. Het benodigde bedrag van € 490.000 beschikbaar te stellen en dit als volgt te dekken: € 34.000 t.l.v. 

resterend incidenteel budget t.b.v. Almeloseweg, € 111.000 t.l.v. onderhoud wegen, € 32.000 t.l.v. 
grondexploitatie Dannenkamp en € 313.000 t.l.v. de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen.

Samenvatting van het voorstel
In het maatschappelijk akkoord 2.0 uit 2018 is de aanpak van de Almeloseweg op de kernagenda gezet. De 
gemeenteraad heeft destijds voor het maken van een plan van aanpak voor o.a. de Almeloseweg een krediet
beschikbaar gesteld. Vanuit mijn dorp2030 heeft de werkgroep Mariaparochie-Harbrinkhoek (werkgroep M-
H) van 2016 tot en met medio 2021 gewerkt aan de uitwerking van een plan voor verbetering en veiligheid 
van de leefomgeving. In 2020 is de samenwerking met de gemeente Tubbergen geïntensiveerd en dit 
initiatief verder uitgewerkt in voorliggend ontwerp. In juni 2021 is het plan door de werkgroep M-H in bijzijn 
van gemeente gepresenteerd aan beide dorpen. Uit de reacties van de inloopbijeenkomst kan worden 
afgeleid dat voor de herinrichting van de Almeloseweg draagvlak is vanuit de omgeving. Het college heeft 
ingestemd met de uitgangspunten van het ontwerp en is akkoord met een gecombineerde uitvoering met het
asfaltonderhoud. Voorts heeft heeft het college de raad voorgesteld de benodigde middelen ad. € 490.000,-- 
beschikbaar te stellen voor de realisatie.

Aanleiding voor het voorstel
Met Mijn Dorp 2030 is gestart met een nieuwe werkwijze waarmee de gemeente samen met haar inwoners 
beleid maakt voor de leefomgeving. In 2016 startte Mijn Dorp Mariaparochie Harbrinkhoek 2030 met een 
inwonersavond om te na te gaan wat er leeft bij de bewoners van het dubbeldorp. Tijdens deze 
inwonersavond droegen inwoners ideeën aan voor het verhogen van de leefbaarheid van hun dorp 
Mariaparochie-Harbrinkhoek. Het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van 
beide dorpen bleek van groot belang bij de bewoners.

Dit belang bleek dermate groot dat in het maatschappelijk akkoord 2.0 uit 2018 het thema (nogmaals) op de 
kernagenda is gezet. De gemeenteraad heeft vervolgens een bedrag van € 40.500,-- beschikbaar gesteld 
voor het maken van een plan van aanpak voor o.a. de Almeloseweg. De werkgroep Mariaparochie-
Harbrinkhoek heeft van 2016 tot en met medio 2021 gewerkt aan de uitwerking van het plan dat nu voorligt.

Beoogd resultaat van het voorstel
In het verleden is er al flink geïnvesteerd in de Almeloseweg. Voor beide dorpen Mariaparochie en 
Harbrinkhoek is dit niet voldoende. Het doel van de werkgroep M-H is met dit plan de Almeloseweg veiliger 
en leefbaarder te maken door deze vanaf de Kerk in Mariaparochie tot aan de Kampkuiper in Harbrinkhoek 
een eenduidige 30km/h inrichting te geven. De weg vraagt om een groenere uitstraling met laanbeplanting, 
waardoor het doorgaande karakter wordt verminderd en met meer veiligheid voor de fietser en de wandelaar.

Het voorstel van de werkgroep M-H is dat de fietser en de wandelaar ongehinderd van elkaar hun weg 
kunnen vinden en kunnen genieten van een dorpsommetje. De kerk, de Haambrink, het bedrijventerrein en 
diverse winkels maken de straat een belangrijke verbinder van dit dubbeldorp. Daarbij hoort een uniforme 
uitstraling in beide dorpen. Deze verbinding is niet alleen fysiek maar heeft ook een belangrijke sociale rol, 
namelijk een plek waar bewoners elkaar ontmoeten.

Dit project is naar zeggen van de werkgroep M-H een mooi voorbeeld hoe gemeente en inwoners intensief 



met elkaar samenwerken. Input vanuit het dorp en de kennis vanuit de Gemeente. "Samen hebben we dit 
plan gecreëerd"

Argumentatie
Met het voorliggend plan voor herinrichting van de Almeloseweg Mariaparochie-Harbrinkhoek wordt de 
Almeloseweg tussen De kerk in Mariaparochie tot De Kampkuiper in Harbrinkhoek aangepakt. Over het 
gehele traject gaat na de herinrichting een 30km/h regime gelden met een uniforme uitstraling en de fietsers 
op de rijbaan. De richtlijnen en aanbevelingen van het nationaal kennisplatform CROW voor een Duurzaam 
Veilige weginrichting zijn richtinggevend voor het ontwerp.

Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:
• Nieuwe aan te leggen fietssuggestiestroken worden 1,75m breed (nieuwe richtlijn CROW);
• De aanwezige fietssuggestiestoken worden verbreedt in het kader van het asfaltonderhoud naar 

1,75m;
• De schoolzone in Mariaparochie wordt aangepakt en er komt een haal en breng zone;
• De vrij liggende fietspaden worden verwijderd. De delen verharding die blijven liggen aan de 

noordzijde van de Almeloseweg krijgen de functie van voetpad en worden onderdeel van een 
wandelommetje;

• De bebouwde komgrenzen tussen Mariaparochie en Harbinkhoek komen tegen elkaar aan te liggen 
en voor de wijziging van de grenzen van de bebouwde kom (wegenverkeerswet) wordt een apart 
voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd;

• Alle kruisingen en T-splitsingen die zijn voorzien van een plateau worden aangepast of er wordt een 
plateau aangelegd, allen in dezelfde uitstraling;

• Vanaf de Populier (zijstraat Almeloseweg) tot de Kamkuiper in Harbrinkhoek een doorlopend voetpad 
creëren. Door de aanwezige gedeeltes voetpad te verbinden middels een voetpad van half-verharding
in de groenstrook achter de woningen aan de Kardinaal Jongstraat. Het voorstel hiervoor is dat de 
werkgroep en de bewoners dit in eigenbeheer uitvoeren en dat de gemeente de materialen levert;

Realisatie:
• De realisatie van de het plan voor herinrichting is onlosmakelijk verbonden aan het asfaltonderhoud. 

Vanwege uitvoeringstechnische redenen en mogelijke uitvoeringsrisico's is het advies de uitvoering bij
één en de zelfde partij neer te leggen. Daarom wordt voorgesteld de uitvoering één op één aan te 
besteden bij de uitvoerende partij van het meerjarig onderhoud asfaltwegen. Dit in afwijking van het 
aanbestedingsbeleid.

Externe communicatie
Vanuit mijn dorp2030 heeft de werkgroep M-H van 2016 tot en met medio 2021 gewerkt aan de uitwerking 
van een plan voor verbetering en veiligheid van de leefomgeving. In 2020 is de samenwerking met team 
inrichting van de gemeente Tubbergen intensief op gepakt en is dit initiatief verder uitgewerkt in voorliggend 
ontwerp.

In juni 2021 is een inloopbijeenkomst door de werkgroep M-H georganiseerd bij de Kampkuiper in bijzijn van 
de gemeente om het ontwerp te presenteren aan alle bewoners van Mariaparochie-Harbrinkhoek. Uit de 
reacties van de inloopbijeenkomst kan worden afgeleid dat voor de herinrichting van de Almeloseweg 
draagvlak is vanuit de omgeving.

Dit project is naar zeggen van de werkgroep Mariaparochie-Harbrinkhoek een mooi voorbeeld hoe gemeente
en inwoners intensief met elkaar samenwerken. Input vanuit het dorp en de kennis vanuit de gemeente. 
"Samen hebben we dit plan gecreëerd"

Financiele paragraaf
Kosten
Op basis van het voorliggende schetsontwerp is een kostenraming opgesteld welke sluit op een totaalbedrag
van € 490.000 exclusief Btw. Dit bedrag is inclusief 12% voor onvoorzien en Voorbereiding, toezicht en 
directie (stadium schetsontwerp).

Dekking



Voorgesteld wordt de incidentele investering van € 490.000 te dekken uit:
• Voor een bedrag van € 34.000 uit resterend incidenteel budget t.b.v. Almeloseweg;
• Voor een bedrag van € 111.000 uit het budget onderhoud wegen;
• Voor een bedrag van € 32.000 ten laste van de grondexploitatie Dannenkamp 5e fase;
• Voor een bedrag van € 313.000 uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

Het betreft een investering die geactiveerd dient te worden. De beschikbaar gestelde middelen worden 
gebruikt voor het aanvullen van de Reserve afschrijving investeringen majeure projecten zodat de 
investering vervolgens gedekt kan worden uit de voorgenoemde reserve.

Indien door college en gemeenteraad wordt ingestemd met de realisatie van de Almeloseweg, wordt vanuit 
het UVP van de Provincie Overijssel een subsidie aangevraagd voor 2023. De volgende subsidies kunnen 
worden verkregen:
• Voor de investering vanuit onderhoud wegen kan 25% subsidie worden verkregen van het bedrag van 

€111.000, het subsidiebedrag is dus € 27.750.
• Voor de overige investering van € 379.000 kan 50% subsidie worden verkregen, het subsidiebedrag is

dus € 189.500.

Omdat het op dit moment nog niet bekend is of de subsidies zullen worden toegekend, kan hier nog geen 
rekening mee gehouden worden in het dekkingsvoorstel. Wanneer het totale subsidiebedrag van € 217.250 
wordt toegekend door de Provincie Overijssel, zal het benodigde bedrag uit de reserve incidenteel 
beschikbare algemene middelen (RIBAM) lager zijn. Na de uitvoering en afrekening van het project zal het 
resterende bedrag dan ook terugvloeien naar de RIBAM.

Uitvoering
Na besluitvorming zal als eerste communicatie plaatsvinden naar de werkgroep Mariaparochie-
Harbrinkhoek. In geval van een positief besluit wordt subsidie UVP in 2022 aangevraagd voor realisatie in 
2023. Vervolgens worden de civieltechnische voorbereidingen opgestart. De werkgroep Mariaparochie-
Harbrinkhoek en het gehandicaptenplatform (in het kader van ‘Iedereen doet mee’ en de ambities voor een 
exclusiever Tubbergen) zal daar bij betrokken worden. De realisatie vindt plaats in combinatie met 
asfaltonderhoud 2023.Daarnaast communiceren we actief met alle inwoners van Harbrinkhoek 
Mariaparochie en de gemeente Tubbergen via verschillende communicatiekanalen en middelen.

Evaluatie
De raad wordt door de wethouder Openbare ruimte op de hoogte gehouden van de verdere voortgang.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Raadsbesluit  

Datum: 15 februari 2022
Nummer:  B 
Onderwerp: Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie-Harbrinkhoek

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2022, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 1 februari 2022;
 
gelet op artikel 189 gemeentewet

besluit
1. Kennis te nemen van het plan van de werkgroep Mariaparochie-Harbrinkhoek voor herinrichting van 

de Almeloseweg;
2. Het benodigde bedrag van € 490.000 beschikbaar te stellen en dit als volgt te dekken: € 34.000 t.l.v. 

resterend incidenteel budget t.b.v. Almeloseweg, € 111.000 t.l.v. onderhoud wegen, € 32.000 t.l.v. 
grondexploitatie Dannenkamp en € 313.000 t.l.v. de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2022

De raadsgriffier, De voorzitter,


