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Actualisatie toegangsbeleid 
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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 

 

Met deze brief informeren wij u over het proces om te komen tot een nieuw toegangsbeleid voor de 
binnenstad.  

 
Inleiding  

Via het Integraal Actieplan werken we samen met de binnenstadspartners aan een vitale Hengelose 
binnenstad. Eén van de onderdelen is de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad. 

Hiertoe heeft u als gemeenteraad in oktober 2020 de uitgangspunten en het uitvoeringsprogramma 
vastgesteld in de ‘rapportage bereikbare binnenstad’.  

 
Goede bereikbaarheid is belangrijk voor onze bezoekers aan de binnenstad. We willen een levendig 

en compacte binnenstad waar voetgangers op een veilige en prettige manier kunnen winkelen en 
verblijven. Hierbij hoort een duidelijke verkeersstructuur met een helder toegangsbeleid.  

 
De huidige transformatie naar een compacte binnenstad met de herinrichting van de openbare 

ruimte geeft aanleiding om opnieuw te kijken naar de effectiviteit van het huidige toegangsbeleid. 
In de rapportage ‘bereikbare binnenstad’ is gesteld dat momenteel veel autoverkeer door het 

centrum rijdt. Zowel tijdens als buiten de venstertijden waarop verkeer in het afgesloten gebied 
wel is toegestaan ten behoeve van o.a. bevoorrading van de winkels en horeca. Ook is er een 

toename van steeds meer bezorg- en pakketdiensten, dit leidt tot meer verkeersbewegingen 
gedurende de dag.  

 
Onderdeel van het uitvoeringsprogramma voor een bereikbare binnenstad is het evalueren en 

actualiseren van het toegangsbeleid. Gekeken wordt of het huidige beleid nog aansluit bij de 
nieuwe compacte binnenstad en hetgeen wat we beogen voor de bezoekers van de binnenstad. 

 
Proces 

Om te komen tot geactualiseerd toegangsbeleid worden vijf stappen doorlopen, onder begeleiding 
van het adviesbureau Goudappel: 

 
1. Evaluatie huidige situatie en beleid 

Intern en samen met onze binnenstadpartners evalueren we het huidige beleid. Naast het beleid 
wordt ook het aspect handhaving meegenomen. Wat zijn de ervaringen momenteel in de praktijk? 

Wat gaat goed en wat kan beter?  
 

2. Ervaringen van andere gemeenten  
Daarnaast kijken we bij andere gemeenten hoe zij hun toegangsbeleid hebben ingericht en welke 

regels zij hanteren. Dit doen we door met andere gemeenten uit de regio en daarbuiten in gesprek 
te gaan en te vragen naar hun ervaringen: welke doelen liggen ten grondslag aan hun beleid en 
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voor welke oplossingen hebben zij gekozen. Wat werkt goed in de praktijk en wat minder goed. 
Kortom: wat kunnen we van elkaar leren? Daarnaast onderzoeken we of eventuele samenwerking 

haalbaar en wenselijk is.  

 
3. Marktverkenning 

Er wordt een verkenning gedaan onder enkele marktpartijen die een handhavingssysteem voor 
afgesloten gebieden aanbieden. Op die wijze krijgen we inzichtelijk welke oplossingsrichtingen er 

zijn. Hierbij horen wij ook graag van hen met welke randvoorwaarden we rekening moeten houden. 
Zo voorkomen we dat we beleid opstellen dat niet uitvoerbaar is.  

 
4. Actualisatie toegangsbeleid 

De opgehaalde informatie in de eerste drie stappen vormen input voor het nieuwe toegangsbeleid. 
Dit stemmen we af op onze ambities voor de binnenstad op gebied van bereikbaarheid, 

aantrekkelijkheid. Maar ook op andere aspecten zoals duurzaamheid. Vervolgens kijken we naar de 
gebiedsafbakening van het afgesloten gebied en welke belanghebbenden toegang moeten hebben 

tot dit gebied. Samen leidt dit tot een actualisatie van het toegangsbeleid dat in goed overleg met 
onze binnenstadspartners wordt opgesteld.  

 
5. Advies en aanbevelingen invoering toegangssysteem  

Naast het actualiseren van het toegangsbeleid wordt ook gekeken naar de wijze waarop we het 
beleid gaan implementeren. Wat betekent dit voor de gemeentelijke organisatie? En hoe willen we 

het nieuwe beleid gaan handhaven en wat is daarvoor nodig? Hierbij worden advies en 
aanbevelingen voor verdere uitwerking beschreven.  

 
Vervolgproces 
Naar verwachting is medio 2022 het geactualiseerde toegangsbeleid gereed. Het vaststellen van 

het geactualiseerde toegangsbeleid valt binnen de bevoegdheid van het college van B en W.  

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


