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antwoordbrief raadsvragen 
ontwikkelingen Woolderesweg 

2429634  1 oktober 2019 

Geachte heer Wesseling, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 5 september 2019 hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen stelt over de stand van 
zaken en verduidelijking van een aantal onderwerpen omtrent de ontwikkeling van het Seahorse 

terrein en de verkeersveiligheid van de Woolderesweg. Onderstaand leest u onze inhoudelijke 
reactie op uw vragen.  

 
Eén van de punten uit het dictum luidt “Op korte termijn een onderzoek te doen naar een 
verkeersveiliger oplossing voor de Woolderesweg”. Is dit onderzoek uitgevoerd, en zo ja 

wat zijn de uitkomsten?  
Dit onderzoek is uitgevoerd en heeft geresulteerd in een concept ontwerp met fietsstroken voor 

een verbeterde verkeersveiligheid. Dit ontwerp wordt nu nader onderzocht of fietspaden haalbaar 
zijn voor een verder verbeterde verkeersveiligheid. 

 
Als het onderzoek nog niet is uitgevoerd, kunt u aangeven waarom dit nog niet gebeurd 

is en wanneer dit alsnog gaat gebeuren?  
Het concept ontwerp wordt verder onderzocht of de verkeersveiligheid voor de fietser nog beter 

kan. Binnenkort willen we de resultaten delen met de werkgroep van bewoners Woolderesweg, de 
Fietsersbond en VVN Hengelo. 

 
De bewoners hadden eind vorig jaar al een voorstel ontvangen van BVA verkeersadvies 

t.b.v. dit onderzoek. Is dit de door de bewoners gedragen partij die het onderzoek gaat 
uitvoeren of heeft uitgevoerd? Zo nee, kan het College aangeven waarom dit niet op deze 

manier gebeurd is? 
Het voorstel dat BVA heeft gedaan is het doen van een studie naar de totale verkeersontsluiting 

van de wijk Woolder Es als geheel. Er is nog geen opdracht gegeven aan BVA of een ander bureau 
tot het doen van een studie.  

 
In de Raadsvergadering is door de wethouder aangegeven met urgentie en voortvarendheid het 

ontwerp tot het verbeteren van de huidige verkeersveiligheid van de Woolderesweg met voorrang 
op te pakken en daarna de totale verkeersontsluiting te onderzoeken.  
 

De aannemer is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Als toegangsweg 
wordt hiervoor de Woolderesweg gebruikt. Dit heeft frequent zwaar verkeer tot gevolg 

op de Woolderesweg. Om dit te voorkomen heeft ontwikkelaar VanWonen bij de 
bewoners aangegeven dat er tijdens de bouwperiode (5 jaar) een tijdelijke ontsluiting 

op de Geerdinksweg komt en dat hiervoor een vergunning is aangevraagd. In week 
27/2109 zou deze tijdelijke toegang gereed zijn. Bent u bekend met de aanvraag voor 

een vergunning voor tijdelijke ontsluiting op de Geerdinksweg? En zo ja wat is de status 
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van deze aanvraag? En zo nee bent u breid om een tijdelijke ontsluiting op de 

Geerdinksweg toe te staan? 
Ja wij zijn bekend met deze aanvraag. De vergunning voor de tijdelijke ontsluiting is verleend. De 

tijdelijke ontsluiting wordt nu gerealiseerd.  
 

 
Onder zaaknummer O-2019-0313 gedateerd 28 juni 2019 wordt een vergunning 

aangevraagd voor de kap van 27 bomen aan de Woolderesweg en aan de 
Semmelweisstraat. Dit lijken bomen direct langs de weg te zijn. Heeft deze aanvraag te 

maken met de toekomstige inrichting van de Woolderesweg? Zo ja, wat betekent dit voor 
de ontsluiting van het Seahorse terrein? Is deze hiermee bepaald? 
Nee, deze aanvraag heeft niets te maken met de toekomstige inrichting van de Woolderesweg. 

Voor de nieuwe ontsluiting van Seahorse worden wel een aantal bomen gekapt.   
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


