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Lokaal Hengelo 

T.a.v. de heer P. Rillmann 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Reactie raadsvragen duurzame 
verkeersborden van bamboe 

2250982  10 juli 2018 

Geachte heer Rillmann, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 16 juni stuurde u vragen aan het college over duurzame verkeersborden van bamboe. 

Hieronder vindt u onze antwoorden op deze vragen.  

 

1. Heeft het college, naast de projecten die in het coalitieprogramma staan, ook oog 

voor dit soort kleinere projecten? 

Ja, we volgen dergelijke projecten en duurzaamheidsinitiatieven met veel interesse. 

Daarnaast hebben we goede contacten met onze groen- en duurzaamheidspartners, en 

staan we te allen tijde open voor ideeën en initiatieven die een bijdrage kunnen leveren 

aan een duurzamer Hengelo. 

 

2. Is het college bereid om op korte termijn te onderzoeken of ook zij dit initiatief 

willen overnemen in Hengelo om zo de rol van aanjager op gebied van 

duurzaamheid in Twente en Overijssel op zich te nemen? 

We zullen de komende periode de proeven die in verschillende gemeenten in het land 

worden uitgevoerd blijven volgen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn wij 

bijvoorbeeld benieuwd of borden van bamboe net zo lang meegaan als reguliere aluminium 

verkeersborden. Zoals u kunt lezen in ons coalitieakkoord is duurzaamheid één van onze 

hoofdthema’s in de komende periode.  

 

3. De verkeersborden van bamboe zijn duurder dan de reguliere aluminium 

verkeersborden. Is het college bereid om bij het vervangen van huidige of 

plaatsen van nieuwe verkeersborden (in bijvoorbeeld de nieuwbouwwijken 

Nieuwe Es en Dalmeden) extra te investeren in een duurzamer alternatief? 

Zoals bij de vorige vraag aangegeven, volgen we de proeven met belangstelling. De meeste 

van deze proeven zijn in 2017 of 2018 gestart, waardoor (nog) niet duidelijk is of de 

borden van bamboe ook op de langere termijn voldoen aan het gewenste beeld.  

Als blijkt dat deze proeven succesvol zijn, dan kunnen we in de kadernota een voorstel 

indienen voor aanvullende middelen.  
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4. Als het college bereid is dit initiatief te omarmen en in Hengelo te 

implementeren? 

Zoals in de vorige antwoorden aangegeven, wachten we eerst de ervaringen van de andere 

gemeenten af.  

 

We hopen 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 

 

 

 


