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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Antwoord op raadsvragen over 

taxistandplaats 

2259351  22 november 2018 

Geachte heer Carlak, 

 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Op 11 juli stuurde u vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de 

taxistandplaatsen bij het station Hengelo. Helaas is het ons niet gelukt deze vragen tijdig te 
beantwoorden. Onze welgemeende excuses hiervoor. Hieronder leest u de antwoorden op deze 

vragen.  
 

 
1. Bent u het er mee eens dat een taxidienst een belangrijke maatschappelijke 

functie vervult voor de stad? 
 

Ja, hier zijn wij het mee eens. Daarom krijgt de taxistandplaats straks een goede inpassing op het 
Industrieplein. 

 
 

2. Bent u, als college, bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de 
taxichauffeurs? 

 
Het is nu niet zinvol om met de taxiondernemers in gesprek te gaan. Zoals wij in onze brief aan uw 

raad van 23 oktober hebben gemeld, is er vanaf april 2018, samen met een landschapsarchitect en 
de stakeholders, gewerkt aan het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het Industrieplein. Er 

zijn verschillende atelierbijeenkomsten en workshops geweest waarin ook de overige 
belanghebbenden betrokken zijn geweest. Er is op 2 mei 2018 overleg geweest met de 

taxiondernemers waarin de herinrichting van het Industrieplein is besproken. Tevens hebben zij in 
dit gesprek hun wensen kenbaar gemaakt. Inmiddels heeft er een aanbesteding plaatsgevonden en 

is een aannemer geselecteerd die samen met de gemeente in bouwteamverband de 
voorbereidingen treft voor de realisatie en het werk straks zal gaan uitvoeren. Het definitief 

ontwerp wordt momenteel getoetst en er wordt onderzocht of de plannen haalbaar en uitvoerbaar 
zijn. Vervolgens wordt een en ander uitgewerkt in een bestek en uitvoeringsontwerp en zal het 

ontwerp worden toegelicht aan de stakeholders en gebruikers van het plein, waaronder de 
taxiondernemers. 

 
 

3. Bent u bereid om samen met de taxichauffeurs naar mogelijkheden te zoeken om 
de taxistandplaats naar de centrumzijde, aan de voorkant van het station, te 

verplaatsen?  
 

Er is in verloop van het proces een aantal keren gesproken met taxiondernemers. Wij kennen dan 
ook de wens van de taxiondernemers om een taxistandplaats in te richten aan de centrumzijde van 

het station. Bij de herinrichting van het Stationsplein in 2012 is er echter al voor gekozen om de 
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taxi’s aan de zuidzijde van het station te plaatsen in plaats van aan de centrumzijde. De 

taxichauffeurs zijn ook toen bij het overleg en de afweging betrokken geweest. Op het 
Stationsplein is onvoldoende plek voor een taxistandplaats en het verplaatsen van de taxi’s zou ook 

het functioneren van het plein als busstation frustreren. Dit is wat ons betreft dan ook geen optie. 
Er wordt in het nieuwe ontwerp voor het Industrieplein uiteraard zo veel als mogelijk rekening 

gehouden met de wensen van de taxichauffeurs. Daarbij denken wij dat er, zeker nu de Laan Hart 
van Zuid is aangesloten tot aan het Industrieplein, sprake is van gelijkwaardigheid tussen beide 

zijden van het station. 
 

 
4. Bent u bereid om in het centrum op bordjes de taxistandplaats aan te geven 

zowel voor de bezoekers als voor de mensen die uitgaan? 
 

De gemeente gaat de komende jaren fors investeren in de binnenstad. Ook voor de bewegwijzering 
in de binnenstad moet een nieuw plan komen. Uw suggestie zullen we hier in meenemen.  

 
 

5. Bent u bereid om met Prorail in overleg te gaan over de bewegwijzering op het 
station naar de taxistandplaats? 

 
Niet ProRail maar NS-stations gaat over de bewegwijzering in het station. De verwijzing naar de 

taxistandplaats hebben we besproken met NS-stations. Er zijn verwijsbordjes aanwezig naar de 
taxistandplaats.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


