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Voorstel 

- Een bijdrage te verlenen aan de gemeente Losser voor de realisatie van de fietstunnel onder de 
Denekamperstraat thv de Borgbosweg. 

- Het vrijgevallen budget “vervangingsinvestering toeristische bewegwijzering” ad € 40.000,-- 
hiervoor beschikbaar te stellen als deel van de totale bijdrage van de gemeente Dinkelland van 
25% van de verplichte cofinanciering tot een maximum van € 50.000,--. 

 

Overwegingen 

De kruising Denekamperstraat – Borgbosweg maakt onderdeel uit van het fietsnetwerk Twente. Er is 
een oversteek aanwezig, maar deze wordt al jaren als knelpunt ervaren (zowel qua verkeersveiligheid 
als qua beleving). De kruising ligt op grondgebied van de gemeente Losser, maar vormt een 
verbinding met het fietsnetwerk in Dinkelland een belangrijke verbinding tussen ‘t Lutterzand en het 
landgoed Singraven. De gemeente Losser heeft in overleg met de Regio Twente, de Provincie 
Overijssel en de Stichting Edwina van Heek (eigenaar van de grond) gekeken naar mogelijkheden om 
het knelpunt op te lossen. Een herschikking van het uitvoeringsprogramma in combinatie met 
gewijzigde randvoorwaarden voor subsidies bood eenmalig financiële mogelijkheden voor de 
realisatie van een fietstunnel onder de Denekamperstraat. De tunnel dient in dat geval voor het eind 
van het jaar 2013 gereed te zijn. Om de provinciale subsidie veilig te stellen dient gezorgd te worden 
voor lokale cofinanciering. Vanwege het gezamenlijk belang van de realisatie van de fietstunnel heeft 
de gemeente Losser daarom de gemeente Dinkelland gevraagd om bij te dragen in het project.  
Met de realisatie van de fietstunnel wordt het toeristisch product Noordoost Twente en Dinkelland 
versterkt. Landgoed Singraven heeft daarnaast inmiddels ook toestemming verleend om de huidige 
paden te verleggen en de openbaarheid van de paden te garanderen. Daarmee wordt ook de 
beleefbaarheid en toegankelijkheid van het aantrekkelijke landgoed voor de toerist vergroot.  
 
De kosten van de tunnel met toeleidende paden zijn begroot op € 800.000,--. De provincie Overijssel 
neemt 75% van de kosten voor haar rekening (€ 600.000,--), onder de voorwaarde dat het gebied 
dient te zorgen voor de overige 25%. Dat betekent dat € 200.000,-- uit het gebied moet komen.  
Gezien het gezamenlijk belang van de realisatie van een fietstunnel en de gemeenschappelijke 
toeristische waarde stellen wij voor een bijdrage te verlenen aan de gemeente Losser van 25% van de 
verplichte cofinanciering tot een maximum van € 50.000,--.  
Wij stellen u als gemeenteraad voor om het grootste gedeelte van dit bedrag ad. € 40.000,-- te dekken 
uit het vrijgevallen budget “vervangingsinvestering toeristische bewegwijzering". Vanwege dezelfde 
herschikking van het uitvoeringsprogramma Noordoost Twente is het mogelijk geweest de vervanging 
van de toeristische bewegwijzering met behulp van 75% provinciale subsidie uit te voeren. De 
benodigde cofinanciering is gedekt uit het totale cofinancieringsbudget ILG. Dat betekent dat het 
krediet voor de vervanging van de toeristische bewegwijzering niet aangewend hoeft te worden. Wij 
stellen u als gemeenteraad voor om dit budget beschikbaar te stellen voor de cofinanciering voor de 
realisatie van de fietstunnel.  
 

 
 

 

 
 

 



 

   

 

Financiën 

Binnen de begroting is een krediet gereserveerd voor de vervanging van de toeristische 
bewegwijzering. Dit budget is - door herschikking van het uitvoeringsprogramma en de daardoor 

ontstane mogelijkheden voor de vervanging van de toeristische bewegwijzering – vrijgevallen.  
Hierdoor is dit budget beschikbaar om in te zetten als bijdrage voor de realisatie van de tunnel onder 

de Denekamperstraat thv de Borgbosweg.  
Er is een totale bijdrage gevraagd van € 50.000,-- (25% van de totale noodzakelijke cofinanciering). 
De overige € 10.000,-- dekken wij uit het budget recreatie en toerisme. 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013; 

 
gelet op de Gemeentewet; 

 

Besluit 

 
- Een bijdrage te verlenen aan de gemeente Losser voor de realisatie van de fietstunnel onder de 

Denekamperstraat thv de Borgbosweg. 
- Het vrijgevallen budget “vervangingsinvestering toeristische bewegwijzering” ad € 40.000,-- 

hiervoor beschikbaar te stellen als deel van de totale bijdrage van de gemeente Dinkelland van 
25% van de verplichte cofinanciering tot een maximum van € 50.000,--. 

 

 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 8 oktober 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

 
 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

      
 


