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BEKNOPT JAARVERSLAG 2018 STICHTING STADS-REGGE GOOR 
 
Inleiding: 
De stichting Stads-Regge Goor is opgericht op 20 januari 2016 met het doel: 
a. Het bevorderen van het terugbrengen van de Stads-Regge in Goor. 
b. Het interesseren en activeren van actoren die hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  
     houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. Het informeren en activeren van groepen en organisaties die hier een bijdrage aan kunnen 

leveren; 
b. Het laten schrijven van educatieve programma’s; 
c. Het doen verschijnen van publicaties, die relatie hebben met de doelstelling van de stichting. 
d. Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de Stads-Regge Goor; 
e. Het leggen van contacten met andere organisaties, die zich bezig houden met de geschiedenis 

van de Stads-Regge Goor in relatie tot de stad Goor. 
 
Kon 2016 nog worden beschouwd als een opstartjaar ter voorbereiding van de hieronder genoemde 
projecten, 2017 was het jaar waarin deze projecten tot uitvoer zouden moeten worden gebracht.  
 
Dat betrof o.a. de volgende projecten / opdrachten: 
1. Het realiseren van een nieuwe 8 km lange wandelroute door Goor genaamd “Reggeloop Goor”, 

voor zoveel mogelijk voerend langs de loop van de vroegere Stads-Regge door Goor; 
2. Het markeren van deze wandelroute met Verhaalborden, voorzien van Twentse spreuken en QR-

codes, met uitleg over de historische betekenis van de Regge voor de ontwikkeling van de stad 
Goor en het plaatsen van kunstzinnig meubilair op enkele plekken langs de route; 

3. Het herzien van het bestaande langeafstandswandelpad “Reggepad”; 
4. Het doen uitvoeren van een landschappelijke haalbaarheidsstudie, uitgevoerd naar de Regge-

stroming, ter voorbereiding op de toekomstige uit te voeren grondwerken; 
5. Het organiseren van bierworkshops in het kader van “Goor en het bier” 
6. Het voorbereiden en doen uitvoeren van een groots eigen theaterstuk over de Regge en de 

Goorse geschiedenis; 
7. Het laten componeren en ten gehore doen brengen van een nieuw muziekstuk over de Regge; 
8. Het samenstellen van een lespakket over de Regge ten behoeve van de Goorse basisschool-

leerlingen; 

Tot de taak van de stichting behoorde daarnaast de uitvoering van activiteiten gericht op de sponsor-
werving ter financiering van de projecten genoemd onder 1 t/m 8 en het opzetten van een heldere en 
wervende publiciteitscampagne t.b.v. informatieverstrekking aan de inwoners van Hof van Twente en 
de verdere Regio. 

Hiervoor is door het stichtingsbestuur een projectgroep opgericht bestaande uit de 6 bestuursleden 
van de Stichting dat administratief en organisatorisch wordt ondersteund door een extern project-
bureau. Deze projectgroep heeft nauwe contacten onderhouden met de gemeente Hof van Twente, 
de VVV Hof van Twente, de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en de toeleveranciers 
en uitvoerders van de te verrichten onderzoeken en te leveren diensten en goederen alsmede met de 
medewerking verlenende verenigingen, sponsoren en andere niet nader genoemde ondersteunende 
actoren.  
 
De Stichting Stads-Regge Goor is door de Rijksbelastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI-
instelling en staat geregistreerd onder RSIN nummer 8559.95.579.   
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Wat er door de stichting in 2018 tot stand is gebracht: 
Nagenoeg alle projecten / opdrachten die hiervoor onder 1 t/m 8 zijn genoemd, zijn reeds in 2017 tot 
realisatie gebracht. Daarvan is door de stichting uitvoerig verslag gedaan in haar Jaarverslag 2017. 
 
Toch is de stichting nog lang niet klaar met haar werk om te bevorderen dat de Regge in de toekomst 
weer door het stadshart van Goor zal stromen.  Het concrete werk daarvoor is nu eigenlijk pas echt 
begonnen. in 2018 is de stichting nauw betrokken geweest bij de volgende activiteiten: 
 
1. Vervanging van een tweetal bruggen in de Reggelooproute Goor 
Een belangrijk onderdeel was eind 2017 helaas nog niet in uitvoering genomen en dat betrof de 
vervanging van een tweetal versleten bruggen in het Zompepad liggend in de loop van de 8-km lange 
wandelroute Reggeloop Goor, die de wandelaar voert langs de Poelsbeek en over de vijver “Oma’s 
Gat” in de wijk Kevelhammerhoek.  
Deze bruggen vallen onder beheer en onderhoud van de gemeente Hof van Twente. De vervanging 
ervan maakt onderdeel uit van het door de provincie gesubsidieerde projectplan.  
Omdat het de gemeente niet is gelukt deze bruggen voor het einde van de projecttermijn (31-12-2017) 
te vervangen heeft de provincie Overijssel als hoofdsubsidiënt de projecttermijn met een jaar verlengd 
om de gemeente de kans te geven deze verplichting alsnog in 2018 tot een goed einde te brengen. 
 
In het laatste kwartaal van 2018 bleken de bruggen echter nog steeds niet te zijn vervangen. Er was in 
september 2018 uitvoerig overleg met de stichting geweest over de realisatie ervan en de bruggen 
waren voor het einde van het jaar 2017 ook al wel in productie genomen. Maar de plaatsing ervan 
moest andermaal worden uitgesteld, omdat bij een van de landingshoofden asbest-verdacht materiaal 
was aangetroffen. Daardoor moest er onverwacht een nader bodemonderzoek uitgevoerd worden. 
Dat heeft de stichting genoodzaakt om opnieuw bij de provincie Overijssel om verlenging van de 
projecttermijn voor de duur van nog eens 6 maanden te vragen, die daar positief op heeft beslist. 
De projecttermijn is verlengd tot 1 augustus 2019. De 2 bruggen worden in mei 2019 vervangen. 
 
2. Plaatsing van kunstzinnig meubilair in de wandelroute Reggeloop Goor  
Het maken van kunstzinnig straatmeubilair in de vorm van een 7-tal mozaïekbankjes (1 grote en  
6 kleinere) is in het najaar van 2017 van start gegaan door een aantal vrijwilligers (plakkers) o.l.v. Ina 
van de Riet van Aterlier Gein uit Hengevelde. In de zomer van 2018 is de grote mozaïekbank gereed 
gekomen en op 28 september 2018 met ceremonieel vertoon terug geplaats op het Kerkplein in Goor 
nabij verhaalbord nr. 4 behorende bij de 8 km lange wandelroute Reggeloop Goor. 
Het is een prachtige kleurrijke bank geworden, qua uitvoering verwijzend naar Muziekstad Goor en 
voorzien van waterrijke naar de Regge verwijzende thema’s. De bank is een echt sieraad voor het oog 
geworden en geeft een bijzonder cachet aan de nieuwe wandelroute.  
In het najaar van 2018 is gestart met het beplakken van een 6-tal kleinere bankjes die in de loop van 
2019 drie aan drie in de loop van de wandelroute zullen worden geplaatst resp. nabij verhaalbord 3 in 
het parkje gelegen tussen de Waterstraat en Diepenheimseweg en nabij Zorgcentrum Herfstzon in de 
Blauwververij. Ook die bankjes zullen van mozaïeken worden voorzien van thema’s die verwijzen naar 
de loop van de Regge door Goor.  
 
3. Publieke vertoning videofilm van de Theaterproductie “De Stem van de Regge”    
Op29 en 30 september 2017 werd op het Schoolfeestplein tegenover het gemeentehuis en de 
Reggehof in de open lucht het muzikale theaterstuk “De Stem van de Regge” uitgevoerd. Van dit 
majeure spektakelstuk is toen in opdracht van de stichting op professionele wijze een integrale video-
opname gemaakt. 
 
Deze film is door de stichting belangeloos voor publieke vertoning beschikbaar gesteld aan “Filmhuis 
Alleman”. Die vertoning vond plaats n de theaterzaal van de Reggehof op een levensgroot scherm.  
Een paar honderd bezoekers konden daardoor nog een intens genieten van wat Goor op theater-
gebied zelf te bieden heeft. 
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4. Nadere uitwerking en onderbouwing haalbaarheidsstudie “Goor aan de Regge”  
In 2017 is door MTD een voorlopig ontwerp uitgebracht van een landelijke haalbaarheidsstudie 
genaamd ”Goor aan de Regge”, waarin de mogelijkheden zijn onderzocht voor het daadwerkelijk  
terugbrengen van de Stads-Regge in het stadsbeeld van Goor. Hierbij waren een 3-tal van origine uit 
Goor afkomstige landschapsarchitecten betrokken t.w. Berno Strootman, Harry Harsema en Frank 
Meijer.  
Dit rapport is op 2 mei 2017 aan Burgemeester & Wethouders en gemeentelijke beleidsbepalers van 
de gemeente Hof van Twente gepresenteerd. Dit rapport maakt onderdeel uit van een door de 
gemeente uit te voeren vervolgonderzoek. 
 
Op 1 juni 2018 heeft er onder leiding van Harry Harsema, een van de drie hiervoor genoemde 
landschapsarchitecten, een middagexcursie plaats gevonden naar Arnhem. Doel daarvan was om te 
kunnen zien hoe daar anno 2018 de Sint Jansbeek, een oude bestaande waterloop, op eigentijdse 
wijze is teruggebracht in het drukke stadscentrum van de stad en om te kunnen ervaren welke 
positieve beleving daarvan uitgaat op de leefbaarheid van de stad.  
Niet alleen de stichting was hierbij vertegenwoordigd, maar ook een technisch medewerker van de 
gemeente Hof van Twente en een deskundige van het adviesbureau MTD waren mee op excursie om 
zelf de mogelijkheden en de impact ervan op de leefomgeving in de stad te kunnen ervaren. 
 
Verder hebben het kader van het hiervoor genoemde vervolgonderzoek in 2018 op ambtelijk niveau 
een viertal intensieve gesprekken bij de gemeente plaats gevonden. Daarbij waren behalve de 
gemeente en de stichting ook deskundigen van Waterschap Vechtstromen en van MTD betrokken.  
Bedoeling van die gesprekken was om de technische uitvoerbaarheid te onderzoeken van het aan de 
gemeente op 2 mei 2017 gepresenteerd plan tot het terugbrengen van de stromende Regge in het 
stadsbeeld van Goor. Daarbij ging het vooral om de hydrologische aspecten van het plan en over de 
vraag op welke onderdelen de haalbaarheidsstudie “Goor aan de Regge” nog aanpassing behoeft. 
Deze gesprekken zijn in zeer positieve sfeer verlopen en zullen in 2019 zeker een verwachtingsvol 
vervolg krijgen.  
 
Wat er in 2019 gebeuren moet? 
Zodra de in de loop van de 8-km lange wandelroute liggende bruggen zijn vernieuwd, kan het eind-
rapport over de besteding van de in 2016 van de provincie ontvangen subsidie worden afgerond en 
aan de provincie worden gepresenteerd. Daarmee wordt dan een zeer belangrijke eerste fase 
afgerond in de promotie van het terugbrengen van de Stads-Regge in het stadsbeeld van Goor.  
 
Het werk is daarmee echter nog lang niet klaar. De stichting zal als alles verder volgens plan verloopt 
nog jarenlang direct en indirect betrokken blijven bij dit majeure project. Dat betreft met name het 
overleg met de opstellers van het haalbaarheidsonderzoek, en met de gemeente, het waterschap en 
de provincie Overijssel. En in het bijzonder ook met de omwonenden en andere belanghebbenden 
langs de terug te brengen Reggeloop, nadat de gemeente een principebesluit heeft genomen over de 
technische en financiële uitvoerbaarheid van het terugbrengen van de Stads-Regge in het centrum 
van Goor. Het overleg met de omwonende belanghebbenden is juist een van de belangrijkste taken 
behorend bij het burgerinitiatief dat door de stichting is opgezet. De stichting staat spreekwoordelijk in 
de startblokken om daarmee aan de slag te gaan zodra het sein daarvoor op groen is gesteld. 
 
Financiële verantwoording tot slot: 
In tegenstelling tot de jaren 2016 en vooral 2017 was 2018 financieel gezien een erg rustig jaar. 
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de bij dit verslag behorende jaarrekening 
2018 en Balans 2018 van de Stichting Stads-Regge Goor.  
 
Goor, 1 mei 2019 


