
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 

T.a.v. de heer R. Jaarsma 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Verkeerssituatie Rechterenstraat 3042375  19 mei 2020 

Geachte heer Jaarsma, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft op 16 maart een brief gestuurd over de verkeerssituatie aan de Rechterenstraat bij het 
hoekpand van de betreffende bewoner. Allereerst bieden wij onze verontschuldigingen aan voor het 

laat beantwoorden van uw vragen. Dat wil niet zeggen dat deze zaak niet onze aandacht heeft 
gehad, want we hebben de afgelopen weken regelmatig de situatie ter plekke gemonitord. Dat 

betreft zowel de verkeerssituatie als het aantal melders en meldingen. Wij hebben echter verzuimd 
om de termijn van beantwoording te verlengen of met u contact op te nemen. U heeft het college 
twee vragen gesteld: 

 
Vraag 1. 

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

 
Vraag 2. 

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? 
 

Antwoord 1. 
Het college heeft inmiddels in de afgelopen periode een groot aantal concrete maatregelen 

ondernomen op gebied van aanpassingen van het vergroten (verlengen én nu verdiepen) van deze 
gehandicapten parkeerplaats op kenteken. Maar ook zaken zoals het aanbrengen van gele 

markeringen op trottoirbanden en een zonale aanpassing (upgrading) door middel van het 
vervangen van alle RVV bebording in de omgeving door zeer opvallende en ook meer en grotere 

RVV (C7)  (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens – Gesloten verklaring) exemplaren voor 
extra duidelijkheid.  

 
Daarmee heeft het college naar haar mening passende inspanningen verricht om de problemen op 

te lossen. De afgelopen weken hebben ons niet tot een ander inzicht gebracht. Hierbij dient nog 
opgemerkt te worden dat wij het voertuig met kenteken van betrokkene al enige tijd niet meer op 
deze gehandicaptenplaats hebben gesignaleerd. Op deze gehandicaptenplaats op kenteken staat 

nu regelmatig een veel kleinere rode driedeurs personenauto. 
 

Antwoord 2.    
De vervangen RVV borden (C7) geven al een geslotenverklaring aan voor vrachtauto’s. De 

geintegreerde onderborden met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ geven juridisch de 
juiste werkingssfeer aan. In beginsel niet anders dan uw tekstvoorstel ‘met uitzondering van 

dienstvoertuigen’. Immers, de vrachtauto’s voor bijvoorbeeld afvalinzameling of in incidentele 
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gevallen voor verhuizingen moeten op bestemming kunnen komen. Die vormen onder andere de 

uitzondering op de gesloten verklaring. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


