
De binnenstad van Hengelo is in beweging. Van een groot 
winkelgebied naar een aantrekkelijk en compact winkel-
hart. De basis hiervoor is gelegd in het ‘Actieplan voor een 
vitale Hengelose binnenstad’ in 2017. Dit plan is tot stand 
gekomen in samenwerking met de binnenstadspartners.
Naast een aantrekkelijke binnenstad is het doel de winkel-
leegstand te verminderen en het aantal bezoekers te laten 
stijgen.

Als het aantal bezoekers in de binnenstad stijgt, 
neemt ook het aantal ‘verkeersbewegingen’ toe. 
Van voetganger, fiets, auto en distributieverkeer. De 
opgave is om deze ‘verkeersbewegingen’ zo te organise-
ren en in te richten, dat ze bijdragen aan een aantrekkelij-
ke en vitale binnenstad. Daarvoor moeten keuzes gemaakt 
worden. Want, verkeerstoename zonder maatregelen kan 
leiden tot problemen op het gebied van verkeer, veiligheid 
en milieu. Daarom gaan we aan de hand van 9 opgaven 
werken aan de bereikbaarheid van de binnenstad.

De voetganger is het gezicht van de binnenstad en staat cen-
traal in het kernwinkelgebied. Samen met de fietser is de voet-
ganger de hoofdgebruiker in de binnenstad. Er is voldoende 
ruimte voor de voetganger. De fietser krijgt aantrekkelijke en 
veilige routes naar de binnenstad. Daarnaast zorgen we voor 
voldoende fietsenstallingen in de binnenstad. Het autover-
keer wordt over de centrumring verdeeld en verleid naar aan-
trekkelijke aanrijdroutes. De aanrijdroutes zijn de routes van 

de centrumring naar de parkeerfaciliteiten. Ze zijn herkenbaar 
in de openbare ruimte en zijn de toegangspoort naar de bin-
nenstad. In het compacte stadshart is gemotoriseerd verkeer 
beperkt aanwezig. Door de openbare ruimte te vernieuwen 
ontstaat hiërarchie in het stratenpatroon, kunnen bezoekers 
zich oriënteren en houden ze rekening met elkaar. Zodat een 
fijne, veilige en gezellige sfeer heerst in de binnenstad.  

9 opgaves

De opgave

Begeleiden en verleiden 
van verkeer op 
centrumring

Verbeteren 
parkeerverwijssysteem 
en wayfinding

Mogelijkheden 
verruimen voor fiets 
parkeren

Verschonen van stads-
distributie samen 
met ondernemers 
en bewoners 

Verblijfskwaliteit 
verbeteren voor 
voetganger en fietser

Nieuw toegangsbeleid 
uitvoeren voor verkeer in 
de binnenstad

Optimaliseren openbaar 
vervoer en taxi’s 

Toegankelijkheid bieden 
voor iedereen

Parkeren in de 
binnenstad en 
omliggende wijken 
verbeteren

De bereikbare binnenstad in balans

Actieplan

Het plan voor de bereikbare binnenstad vormt het resultaat 
van een breed proces onder begeleiding van Goudappel Cof-
feng als externe adviseur. Tijdens het proces zijn circa 200 
mensen op straat in de binnenstad aangesproken en kort ge-
interviewd. Ook is een klankbordgroep gevormd met 

verschillende maatschappelijke (belangen) organisaties. Tij-
dens twee fysieke en een digitale bijeenkomst zijn meningen 
opgehaald, hebben discussies plaatsgevonden en zijn de vi-
sie en maatregelen voorgelegd. Tijdens een politieke markt 
is het tussentijdse resultaat gepresenteerd aan de gemeen-
teraad en alle belangstellenden. 

Proces

Bereikbare binnenstad
Bereikbare binnenstad
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Verblijfskwaliteit verbeteren voor 
voetganger en fietser

In de compacte binnenstad krijgen de voetganger 
en fietser de ruimte, waarbij wordt gekozen voor 
een shared space-inrichting. De voetganger deelt 
de openbare ruimte met de fietser, waarbij het 
gedrag op elkaar wordt afgestemd. Om overlast te 
verminderen wordt voorgesteld om voor de snelle 
(lange afstand) fietser een alternatieve, aantrekke-
lijke route te creëren. Zo heeft de doorgaande fiet-
ser verschillende mogelijkheden: een snelle route 
om het winkelgebied heen of een korte route waar-
bij op drukke momenten rekening gehouden moet 

worden met voetgangers.

Mogelijkheden verruimen voor fiets 
parkeren

Veel Hengelose inwoners komen met de fiets naar 
de binnenstad. Bezoekers die langer de binnenstad 
bezoeken kunnen aan de rand van het compacte 
stadshart de fiets parkeren in (nieuwe) bewaakte 
en overdekte stallingen. Fietsers die een kort be-
zoek brengen aan de binnenstad kunnen de fiets 
in de nieuwe fietsbeugels of –vakken op straat par-
keren. Een aantal bewaakte en overdekte stallin-
gen biedt extra service aan bezoekers. Bijvoorbeeld 
door kluisjes voor bagage, oplaad-contactdoos voor 
accu’s, fietspompen of service voor pakjes halen/

brengen.

Toegankelijkheid bieden voor iedereen

De binnenstad moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. In Hengelo kan iedereen zichzelf zijn en zich 
zelfstandig verplaatsen. Daarom moet ook de bin-
nenstad zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen 
met een beperking. Samen maken we van Hen-
gelo stap voor stap een stad waarin iedereen die 
dat wil, mee kan doen en zich welkom voelt, met 
of zonder beperking. Van belang is dat belangrijke 
bestemmingen goed te vinden zijn voor mensen 
met een beperking. Een herkenbare uitstraling met 
gidslijnen in het kernwinkelgebied draagt bij aan 

de vindbaarheid. 

Begeleiden en verleiden van verkeer 
op centrumring

De centrumring is de verdeelring voor het verkeer 
van en naar de binnenstad. Het is van belang dat 
de centrumring een herkenbaar en eenduidig pro-
fiel krijgt wat aansluit bij de functie en haar omge-
ving. Het wensbeeld is een betere doorstroming op 
de centrumring om zo bij te dragen aan een goede 
bereikbaarheid voor alle bezoekers aan de binnen-
stad. Om de doorstroming van de centrumring te 
verbeteren moet naar het gehele verkeersnetwerk 
van Hengelo en haar omgeving gekeken worden. 
Het nieuwe beleid voor mobiliteit gaat dit verder 

uitwerken. 



Verschonen van stadsdistributie 
samen met ondernemers en bewoners 

Vanuit het Klimaatakkoord is het nodig om de 
emissie van CO2, maar ook fijn stof en stikstof te 
beperken. Het uitgangspunt is dat binnen enkele 
jaren (uiterlijk 2030) de stadsdistributie emissievrij 
is. In het akkoord wordt dit een Zero-Emissie zo-
nes Stadsdistributie (ZES) genoemd. Inzet hierbij is 
een goed bereikbare, veilige, schone binnenstad. 
Het streven is om het bevoorradend verkeer in de 
compacte binnenstad efficiënter en slimmer te or-
ganiseren. De voertuigen die wel in de binnenstad 

komen, worden op termijn schoner.

Parkeren in de binnenstad en 
omliggende wijken verbeteren

In de binnenstad zijn voldoende parkeermoge-
lijkheden aanwezig. Met het toevoegen van extra 
functies in de binnenstad worden er de komende 
jaren geen nijpende parkeerproblemen verwacht. 
Op lokaal niveau kan de parkeerdruk wel toene-
men. Er is behoefte aan nieuwe parkeernormen 
voor de ruimtelijke ontwikkelingen, die beter aan-
sluiten op de doelgroepen die naar de binnenstad 
komen. Maar ook rekening houden met de mobili-
teitsveranderingen zoals deelauto’s. Daarnaast wor-
den proeven gedaan met gratis kort parkeren (Shop 

& Go) en ‘klantvriendelijk handhaven’. 

Verbeteren parkeerverwijssysteem en 
wayfinding

Een kwaliteit van de binnenstad is dat bezoekers 
vlot een parkeerplaats op korte afstand van win-
kels, horeca of evenementen. Wel kan er nog een 
en ander worden verbeterd. Zo zijn de verbindingen 
tussen bijvoorbeeld Parkeerlocatie de Beurs en de 
winkelstraat Enschedesestraat niet helder en gaat 
de looproute via een ‘leeg onaantrekkelijk’ gebied. 
Verder moeten er nieuwe borden komen die verwij-
zen naar de belangrijke bestemmingen in de bin-
nenstad. De beschikbaarheid van parkeerplaatsen 

kan online worden gedeeld. 

Optimaliseren openbaar vervoer en taxi’s 
Op dit moment is het openbaar vervoer goed geregeld. Dat geldt zowel voor de busverbin-
dingen naar de binnenstad van Hengelo als het centrale treinstation van Hengelo in Twente 
en Oost-Nederland. Bij veranderingen, bijvoorbeeld bij een nieuwe OV-concessie, doen zich 
voorafgaand in het proces kansen voor om invloed uit te oefenen op het aanbod van de 
vervoerder, denk aan de dienstregeling en elektrische bussen. Voor taxi’s doen zich kansen 
voor om de taxistandplaatsen beter aan te laten sluiten op het horecagebied en zo kortere 

loopafstanden te creëren. 

Nieuw toegangsbeleid uitvoeren voor 
verkeer in de binnenstad

In de binnenstad is een vrij groot gebied aangewe-
zen als autovrij gebied. Met het compacter maken 
van het stadshart ontstaat een kans om te voorko-
men dat ongewenst gemotoriseerd verkeer zonder 
bestemming door de binnenstad rijdt. Hierdoor ont-
staat een aantrekkelijker stadshart met voldoende 
ruimte voor voetgangers en fietsers. Met een nieuw 
toegangsbeleid kan bepaald worden wie onder wel-
ke voorwaarden door de binnenstad mag rijden. De 
handhaving hiervan kan plaatsvinden met behulp 
van een camerasysteem met kentekenherkenning.
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Verblijfskwaliteit verbeteren voor voetganger en fietser
 ▪ Versterken van aantrekkelijke openbare ruimte. 
 ▪ Verleiden van het doorgaande fietsverkeer om gebruik te maken van een 

alternatieve fietsroute om de compacte binnenstad heen. 
 ▪ Realiseren van F35. 
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Nieuw toegangsbeleid implementeren 
 ▪ Opstellen van nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad.

Mogelijkheden verruimen voor fiets parkeren 
 ▪ Het realiseren van voldoende fietsparkeervoorzieningen op 

logische locaties. 
 ▪ Het realiseren van fietsbeugels en vakken in de openbare 

ruimte.

Begeleiden en verleiden van verkeer op centrumring
 ▪ Onderzoeken van de mogelijkheden om de intensiteit op de centrumring 

te verlagen ten behoeve van een verbeterde doorstroming. 

Toegankelijkheid bieden voor iedereen 
 ▪ De openbare ruimte zo goed mogelijk inrichten voor mensen 

met een visuele beperking, rekening houden met verwijzingen 
naar belangrijke bestemmingen in de binnenstad.

MAATREGELEN KORTE TERMIJN IN BEELD
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Parkeren in de binnenstad en omliggende wijken verbeteren
 ▪ Opstellen parkeernormen-nota. 
 ▪ Lopende proeven Shop & Go en klantvriendelijk handhaven.

Verbeteren parkeerverwijssysteem en wayfinding
 ▪ Bewegwijzering voor voetgangers.

Verschonen van stadsdistributie samen met 
ondernemers en bewoners 
 ▪ Plan ontwikkelen voor schone bevoorrading van de binnenstad (SPES).
 ▪ Verkennen van de mogelijkheden voor laad- en losplekken voor 

pakketdiensten aan de randen van het voetgangersgebied.

 Optimaliseren openbaar vervoer en taxi’s 
 ▪ Verkenning en uitvoering taxistandplaatsen bij het 

horecagebied.

MAATREGELEN KORTE TERMIJN IN BEELD


