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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Aanvullend onderzoek 
woonwagenlocaties 

3496225  17 november 2022 

Geachte raadsleden, 

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 

 

In de raadsbehandeling op 21 december 2021 heeft de raad het college opdracht gegeven om drie 
mogelijke woonwagenlocaties verder uit te werken. Dit zijn het Bartelinkslaantje (zuidzijde), de 

Grobbenweg en Sportlaan Driene.  
 

Sportlaan Driene  
Sportlaan Driene maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling. Voor dit gebied is recent een 

ontwikkelvisie opgesteld. In deze visie is ook rekening gehouden met woonwagenstandplaatsen. 
Doordat dit hele gebied in ontwikkeling wordt genomen, en verschillende functies hier een plek 

moeten krijgen, laat de verdere uitwerking van deze woonwagenlocatie langer op zich wachten. De 
raad heeft de visie in de raadsbehandeling op 21 september 2022 vastgesteld.   

 
Bartelinkslaantje en Grobbenweg 

Voor het Bartelinkslaantje en de Grobbenweg is er sprake van een op zichzelf staande ontwikkeling 
en zijn de onderzoeken hiervoor afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten is een voorlopig 

stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt.  
 

Wij hebben op 6 ,7 en 12 september 2022 bijeenkomsten georganiseerd om dit ontwerp te 
bespreken met woonwagenbewoners en met omwonenden van de locaties. Uit de bijeenkomsten 

met omwonenden bleken er zorgen te zijn over de verkeerssituatie. Dit geldt zowel voor het 
Bartelinkslaantje als voor de Grobbenweg. Uiteraard is er op voorhand naar de verkeerssituatie 

gekeken. Hierbij worden er vooralsnog geen onoverkoombare problemen verwacht. Om dit te 
toetsen, hebben wij besloten om een onderzoek naar de verkeersituatie op te starten. 

 
Wij hebben ervoor gekozen om dit onderzoek bij een onafhankelijk bureau te laten uitvoeren. Zij 

zullen dit onderzoek in de aankomende maanden gaan uitvoeren. Zodra het onderzoek is afgerond 
zullen wij de aanbevelingen verwerken in het ontwerp.  

 
Verder hebben omwonenden aangeven dat zij graag nog een keer in gesprek willen over de 

volgende versie van het ontwerp. Wij zullen hiervoor nieuwe informatiebijeenkomsten organiseren.  
 

Hoe verder? 
In de voorgaande bijeenkomsten is gecommuniceerd dat wij streven naar een behandeling in de 

raad voor het einde van het jaar. Doordat er nu extra processtappen zijn ingebouwd gaan wij dit 
niet halen. Indien het onderzoek naar de verkeerssituatie niet leidt tot nieuwe inzichten, 

verwachten wij in het tweede kwartaal van 2023 een raadsadvies op route te kunnen zetten naar 
de gemeenteraad. 

 
Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
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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 vriendelijke groet, 

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

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


