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: Vragen over gevaarlijke voetgangerssituatie Enschedestraat

Geacht college,
Het volgende zouden wij graag onder uw aandacht willen brengen.
Sinds enige weken is in opdracht van de gemeente Hengelo begonnen met de herinrichting van de
Enschedesestraat. Het startpunt van de herinrichting Enschedesetraat vind plaats op de locatiehoek
Drienerstraat - Nieuwstraat ter hoogte van café/restaurant De Appel. Vanaf beide kanten van de
onderhavige straat zijn zogenaamde tijdelijke voetpaden ingericht zodat bezoekers alsmede
binnenstadbewoners de mogelijkheid geboden wordt om zich veilig te bewegen in de binnenstad.
Wat blijkt is dat de provisorische aangelegde trottoirs onvoldoende veiligheid bieden aan de
bezoekers van onze binnenstad. Inmiddels hebben zich al talloze, hachelijke en gevaarlijke
momenten aan beide kanten van de straat voorgedaan. Expliciet op de smalle strook trottoir ter
hoogte van de modewinkel The Sting heeft dit geresulteerd in meerdere incidenten van aanrijdingen
en ongelukjes. Bezoekers van de binnenstad en bewoners komen daar telkenmale in de
verdrukking. Diverse fietsers en bromfietsers crossen, ondanks de verkeerstechnische genomen
maatregel (verkeersbord), regelmatig over deze smalle strook en leveren met dit niet te tolereren
gedrag onwenselijke situaties op. Ook de in-en uitgaande bezoekers van de aldaar gevestigde
zaken dienen buitengewoon alert te reageren om niet in een gevaarlijke situatie te belanden.
Naast het fysieke gevaar krijgen bezoekers en inwoners ook vaak verbaal heftige onwenselijkheden
naar hun hoofd geslingerd wanneer ze niet tijdig een veilig heenkomen zoeken. Een, volgens
LokaalHengelo, niet te tolereren gedrag. Wij als LokaalHengelo roepen u dan ook op om passende
maatregelingen te nemen en hebben daarnaast nog aanvullende vragen.
1. Bent u op de hoogte van de bovengenoemde situatie en zo ja welke maatregelingen hebt u
tot nu toe genomen om het bovenstaande probleem te tackelen?
2. Welke dringend benodigde aanvullende maatregelingen gaat u verder treffen en wanneer?
3. Buiten het verkeersbord dat aangeeft dat er niet gefietst mag worden zijn er verder geen
beschermende voorzieningen getroffen om bezoekers bescherming te bieden. Welke
voorzieningen gaat u treffen en wanneer gaat u dat doen?
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4. Bent u bereid om op korte termijn, tijdelijk en aan beide kanten van de Enschedesestraat
waar zich de onveilige situaties voordoen, stringenter te gaan handhaven en zo ja, kan dat
z.s.m. voordat er ernstige ongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet
LokaalHengelo kijkt uit naar de antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,
Namens LokaalHengelo,

Seviye van Wier - Koca
Raadslid
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