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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen CDA 

Parkeerplan Binnenstad 

2352518  2 april 2019 

Geachte mevrouw Steen, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 14 maart hebt u raadsvragen gesteld over het onderwerp Parkeerplan Binnenstad. Hierin geeft 
u vooruitlopend op uw vragen aan dat dit plan te lang op zich laat wachten. Het college onderkent 

met u het belang van en de noodzaak tot voortgang in de maatregelen op gebied van parkeren in 

de binnenstad. Wij constateren tot onze spijt dat dit met minder voortvarendheid is opgepakt dan 
het college had gewild. In de beantwoording van uw vragen lichten wij toe dat wij op korte termijn 

met het gevraagde plan komen. 
 

 
1. Kan het college toezeggen de parkeernota aan de raad toe te zenden voor 

behandeling van de Kadernota in mei 2019? Zo nee, waarom niet? 

Op dit moment zijn wij met onze binnenstadpartners in overleg over mogelijke maatregelen op het 

gebied van autoparkeren die op korte termijn voorbereid en uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt 

opgenomen in de parkeernota. Deze maatregelen hebben structurele, financiële gevolgen. Het 
college wil de raad dan ook tijdig informeren, zodat de raad hier bij de behandeling van de 

Kadernota 2020 rekening mee kan houden. Tijdens het informele raadsberaad van 16 april over de 
binnenstad zal dit worden toegelicht.  

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

We hebben geprobeerd uw vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden. Het is echter niet mogelijk 
gebleken om de officiële beantwoording binnen de door u gevraagde termijn af te doen. Wij 

vertrouwen er echter op u tijdig de door u gewenste informatie te hebben verstrekt. 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


