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Verkeersveiligheid Beursstraat

Geacht college,
Enkele inwoners uit Hengelo wezen ons op een verkeersonveilige situatie op de Beursstraat nabij het
station voor de Schouwburg. Voor de Schouwburg staan regelmatig meerdere auto’s en soms zelfs
touringcar bussen geparkeerd om passagiers af te zetten of op te halen. Voor de touringcar bussen
lijkt het zelfs een vaste opstapplaats te zijn. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties voor alle
verkeersdeelnemers, met name voor fietsers omdat de bocht in de weg niet meer goed te overzien is.
Uiteraard hebben wij zelf ter plekke de verkeerssituatie geobserveerd en hebben daar enkele bijna
ongelukken mogen aanschouwen. Gelukkig gaat het tot nu toe om bijna ongelukken en is het
wachten tot het een keer echt mis gaat. Daarom komen wij tot de conclusie dat door het
parkeergedrag er een onwenselijke en onveilige verkeerssituatie ontstaat.
Wij hebben enkele parkeerders gesproken en het blijkt dat de meeste automobilisten wachten om
iemand af te halen die vanaf het station komt. Ze zijn wel op de hoogte van de Kiss & Ride plaats aan
de achterkant van het station, maar daar niet gebruik van maken omdat ze anders om moeten rijden.
Meerdere automobilisten hebben aangegeven graag een Kiss & Ride parkeerplaats te willen aan de
voorkant van het station.
Wij hebben daarover de volgende vragen:
Vragen
1. Is het college op de hoogte van deze verkeerssituatie? Zo ja, heeft u een oplossing in
gedachten?
2. Is het college bereid om op deze locatie handhavend op te treden om deze
verkeersonveilige situaties te voorkomen? Zo nee, waarom niet.
3. Klopt het dat de Beursstraat een vaste opstapplaats is voor sommige touringcar
organisaties? Sinds kort stopt ook de KLM bus ook in Hengelo en parkeert op een vaste
plek bij het busstation. Is het mogelijk om dit ook als vaste opstapplaats te gebruiken voor
de touringcar organisaties? Zo nee, waarom niet?
4. Aan de achterzijde van het station is een zogenaamde Kiss & Ride plek, wat
parkeeroverlast en onveilige verkeerssituaties voorkomt. Is het college bereid te
onderzoeken of het mogelijk is om ook aan de voorkant van het station (zijde Beursstraat)
een soortgelijke Kiss & Ride voorziening te creëren? Zo ja, op welke termijn zal het
onderzoek plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
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