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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Parkeerproblematiek 
Dorpsmatenstraat, Brugstraat, 

Helmersstraat en Emmaweg 

3364046 Leden van de 
gemeenteraad 

17 januari 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Naar aanleiding van de politieke markt op 23-11-2021 over het bestemmingsplan Marskant -  
Walhoflocatie, zijn er vragen gesteld over de parkeerproblematiek Dorpsmatenstraat, Brugstraat, 

Helmersstraat en Emmaweg. 
 

In het beschreven gebied geldt al jaren parkeerregulering, waardoor lang parkeren door bezoekers 
wordt ontmoedigd. Helaas wordt de hinder in het gebied voornamelijk veroorzaakt door bezoekers 

van de coffeeshops die zeer kort parkeren en geen lange loopafstanden accepteren. Dit leidt vaak 
tot foutparkeren in het beschreven gebied. Hier zal intensiever op gehandhaafd kunnen worden. Er 

is immers voldoende parkeercapaciteit in de omgeving. Echter zijn de loopafstanden groter en 
moet men soms betalen. Parkeergarage ‘de Brink’ is een voorbeeld van een nabijgelegen 

parkeervoorziening die veel restcapaciteit heeft. 
 

Hiernaast is onderzocht op welke wijze meer parkeercapaciteit in de omgeving aangelegd kan 
worden. Allereerst worden er nog zes parkeerplaatsen gerealiseerd in de Willemstraat. Hiernaast is 

de bestrating in de Emmaweg slecht en staat deze op het programma om volgend jaar opnieuw 
bestraat te worden. Dit herstraten biedt een kans om een nieuw wegprofiel te realiseren met 

mogelijk iets meer parkeercapaciteit. Tot slot heeft de Dorpsmatenstraat voldoende breedte om 
enkel parkeervakken toe te voegen. Dit zal iets verlichting kunnen bieden m.b.t. de parkeerdruk in 

de omgeving, maar zal de hinder rondom de coffeeshops nooit helemaal kunnen voorkomen. 
Daarvoor is het aanbod van kortparkeerders te groot. Handhaving zal dan ook een belangrijk 

aspect blijven om de hinder voor omwonenden te beperken. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


