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Geacht College, 

In 2018 heeft de heer Igor Krekow, woonachtig aan de Rechterenstraat ons benaderd met de vraag 
of wij ons wilden inspannen om de verkeerssituatie in de Rechterenstraat te wijzigen. Wij hebben 
hem bezocht en ter plekke kunnen constateren dat zijn invalidenparkeerplaats zodanig was, dat zijn 
bestelbus, waarvan hij afhankelijk is voor het vervoer van zijn meervoudig gehandicapte zoon, met 
enige regelmaat werd beschadigd door zware vrachtwagens die de Rechterenstraat gebruiken als 
kortste route  naar het achtergelegen industrieterrein. Op advies van de afdeling verkeerszaken van 
de gemeente hebben wij toen contact opgenomen met de afdeling GWW. Hier werd positief 
gereageerd op onze vraag of het mogelijk zou zijn de bovengenoemde parkeerplaats te verbreden. 
Gildebor heeft samen met LH de mogelijkheden besproken en tot onze grote opluchting was 
Gildebor bereid de parkeerplaats te verbreden, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn. 

Helaas lazen we vandaag een artikel in Tubantia, waaruit blijkt dat het verbreden van de 
parkeerplaats alleen niet heeft geleid tot een oplossing van het probleem. De bestelbus van de heer 
Krekow is inmiddels weer drie keer beschadigd.  Er wordt in het artikel gemeld dat een verbod voor 
vrachtwagens niet mogelijk is omdat vrachtwagens van Twente Milieu en ook brandweerwagens hier 
moeten kunnen rijden. 

Wij hebben daarom de volgende vragen: 

-Is het college bereid om een oplossing voor dit probleem te zoeken? Zo ja, welke maatregelen gaan 
genomen worden? Zo nee, waarom niet? 

-Is het mogelijk een bord te plaatsen ‘verboden voor vrachtverkeer’, met daaronder een bord: ‘met 
uitzondering van dienstvoertuigen? Zo ja, wanneer kan dit worden gerealiseerd?  Zo nee, waarom 
niet? 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Roel Jaarsma 

LokaalHengelo    


