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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Enschedesestraat 2230536  29 mei 2018 

Geachte mevrouw van Wier - Koca, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 12 april hebben wij uw vragen over de werkzaamheden aan de Enschedesestraat ontvangen. In 
onderstaande brief gaan wij hierop in. 

 
1. Bent u op de hoogte van de bovengenoemde situatie en zo ja welke maatregelen hebt u tot 

nu toe genomen om het bovenstaande probleem te tackelen. 
De werkzaamheden voor de herinrichting van de Enschedesestraat ter hoogte van de 
Drienerstraat/Nieuwstraat zijn gestart. Bij dit soort werkzaamheden zullen wij moeten accepteren 

dat er tijdelijk een situatie ontstaat die overlast veroorzaakt. In de voorbereiding van de 
werkzaamheden hebben wij een zorgvuldige afweging met de aannemer en winkeliers gemaakt. De 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid van de winkels en een manier van werken, die ervoor moet 
zorgen dat de overlast van de werkzaamheden tot een zo kort mogelijke periode  beperkt wordt, 

zijn hierbij uitgangspunt. 
Dit heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden met bijbehorende stremmingen op deze manier zijn 

uitgevoerd. Wij willen u erop wijzen dat de situatie per dag kan veranderen.  
 

2. Welke dringende benodigde aanvullende maatregelen gaat u verder treffen en wanneer 
Met de aannemer hebben wij afgesproken extra aandacht te geven aan de verkeersveiligheid 

waarbij naar bevind van zaken een verkeersregelaar/gastheer wordt ingezet om het een en ander 
in goede banen te leiden. Deze persoon heeft geen juridische grondslag waar hij/zij zich op kan 

beroepen.  
 

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? 
Het treffen van andere fysieke beschermende voorzieningen leidt niet direct tot verbetering van de 

verkeersveiligheid maar wel tot een slechtere bereikbaarheid van de winkels. Het door u 
beschreven probleem ontstaat vooral door houding en gedrag van fietsers en bromfietsers. 

 
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. 
Regulering en Toezicht kan geen “extra” handhaving leveren boven op de normale 

werkzaamheden. Dit zou dan ten koste gaan van de andere dringende werkzaamheden. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2230536  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij vertrouwen erop 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 


