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Hengelo, 14 maart 2019 

Betreft: schriftelijke vragen over Parkeerplan Binnenstad 

 

Geacht college, 

Parkeren in Hengelo is al lange tijd onderwerp van gesprek. Al bij het begin van deze 
collegeperiode zegde dit college toe met een integraal plan voor parkeren in de binnenstad te 
komen. Keer op keer heeft het CDA, evenals andere fracties, gevraagd naar de voortgang. De 
reden hiervoor is dat we als raad met elkaar in gesprek willen over het treffen van aanvullende  
maatregelen die zorgen voor een parkeervriendelijker binnenstad. Dit gaat bijvoorbeeld over 
beschikbaarheid (aantallen), toegankelijkheid (bewegwijzering), beprijzing (lagere tarieven) en 
aanpassen van tijden waarop betaald parkeren geldt. Zo worden bezoekers uitgenodigd vaker, 
langer, gemakkelijker en tegen lagere kosten de binnenstad te bezoeken. De basis van het 
Binnenstadbeleid. 

In juni 2018 gaf het college aan dat het plan er binnenkort zou zijn. Bij de behandeling van de 
begroting in het najaar van 2018 lag het plan er nog steeds niet. Maar volgens het college zou het 
er binnen afzienbare tijd liggen. Op vragen van de VVD fractie gaf verantwoordelijk wethouder 
Gerrits destijds aan dat “het parkeerplan voor de binnenstad er is voor het einde van het jaar”. 
Maar tot op de dag van vandaag ligt er geen plan.  

Het CDA geeft een andere uitleg aan ‘binnen afzienbare tijd’.  
De gesprekken over de Kadernota 2020 zijn inmiddels gestart. Op 13 maart vond de 
aftrapbijeenkomst plaats. Hier heeft het CDA weer gevraagd naar de stand van zaken rond de 
parkeernota.  

De wethouder kwam vervolgens met een uitleg over concurrentie met de parkeergarages en 
vastgoedeigenaren. Op de vraag wanneer wij die parkeernota kunnen verwachten gaf de 
wethouder aan dat het nog enkele weken óf enkele maanden (!) zou duren. Dat is veel te laat. Het 
CDA vindt dat onacceptabel en had meer daadkracht en prioriteit verwacht van het college op dit 
dossier. Een dossier dat betrekking heeft op een vitale binnenstad en dat een andere bestuurlijke 
houding (pro-actief, handelend en urgent) vraagt dan hiervoor geschetst. 

Het CDA wijst het college er ook op dat wanneer het stadskantoor aan het einde van dit jaar klaar 
is, er veel meer bezoekers  naar de binnenstad zullen komen. Dat vraagt om maatregelen die dan 
al gerealiseerd moeten zijn. Het is te laat om dan pas met het maken van plannen te beginnen. 

Om bovendien verantwoorde keuzes te kunnen maken is het van belang dat het college haar 
toezegging nakomt en het plan voor de behandeling van de Kadernota 2020 aan de raad zendt. 
Immers als we keuzes willen maken die financiële gevolgen hebben het wel nu het moment om 
daarover als raad met elkaar het gesprek te voeren. Het CDA vindt het onverantwoord om dit nog 
een begrotingsjaar voor ons uit te schuiven en daarom heeft het CDA de volgende vragen: 



1. Kan het college toezeggen de parkeernota aan de raad toe te zenden voor de behandeling 
van de Kadernota in mei 2019? Zo nee, waarom niet? 

2. Kan het college deze vragen binnen 2 weken beantwoorden? 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Hanneke Steen 
 

Fractievoorzitter CDA Hengelo 

 


