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Geacht college, 

 

In het gemeentenieuws van 9 juni 2020 valt te lezen dat het college van B en W heeft besloten om 

o.a. een parkeerschijfzone in te stellen op het Dikkersplein en omgeving. Belanghebbenden kunnen 

desbetreffende stukken inzien bij het Publieksplein en eventueel een bezwaarschrift indienen. 

 

U heeft besloten om een parkeerschijfzone in te stellen op het Dikkersplein en omgeving i.v.m. de 

parkeeroverlast die in deze omgeving ontstaat, doordat o.a. studenten van het ROC hier hun auto 

parkeren. Na eerdere invoering van een blauwe zone in de Industriestraat en omgeving 

waarschuwden bewoners al dat het probleem zich zou verplaatsen naar andere straten waar geen 

blauwe zone geldt. De parkeerschijfzone lijkt zich als een olievlek rondom het ROC te verspreiden, 

omdat omwonenden geen andere oplossing zien dan het aanvragen van een blauwe zone om de 

parkeerdruk in hun straat te voorkomen. Naast de extra kosten voor bewoners, wordt het 

parkeerprobleem hiermee niet opgelost, maar alleen maar verplaatst.  

 

Wij hebben over dit besluit en de procedure omtrent de inzage van de stukken enkele vragen: 

  

Vragen 

1. Het ROC van Twente is van mening dat een parkeerterrein openstellen voor studenten 

van de eigen onderwijsinstelling, die ruimte biedt aan 7000 leerlingen en 1000 

docenten/medewerkers, niet past binnen het beleid van het ROC. Het bestuur hanteert 

immers het standpunt dat studenten niet met de auto, maar met het openbaar vervoer 

moeten komen. Ondanks eerder uitgesproken beloften van het ROC van Twente, 

herhaald door uw college, wijst de praktijk echter al jaren uit dat het standpunt van het 

bestuur en het gedrag van studenten niet met elkaar in overeenstemming zijn. Met 

grote parkeeroverlast in de omgeving tot gevolg. De enige oplossing die u biedt, voor het 

probleem veroorzaakt door het ROC van Twente, is dat omwonenden die parkeerdruk 

moeten afkopen met een blauwe zone en de daaraan verbonden kosten.  Bent u het met 

ons eens dat het ROC de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente en de inwoners van 

Hengelo moet neerleggen, maar met een passende oplossing moet komen voor 

studenten die afhankelijk zijn van de auto? Wij vragen u dringend om met het ROC het 

gesprek aan te gaan om te kijken naar een passende oplossing. Wij zien als mogelijke 

oplossing, het huren van het parkeerterrein bij het Hazemeijer complex, waar studenten 

hun auto kunnen parkeren.  

  



 
 

 

 

 

2. Volgens onze informatie huurt de Lansinkveste een terrein in eigendom van de 

gemeente (inmiddels eigendom van Van Wijnen), die nu tijdelijk wordt gebruikt voor in 

totaal 216 parkeerplaatsen. Deze huurovereenkomst zou in 2014 voor de periode van 5 

jaar zijn afgesloten, afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouwsector. Als deze 

huurovereenkomst wordt beëindigd, wat zijn dan de gevolgen voor de parkeercapaciteit 

op dat moment? De kans is groot dat die auto’s ook in omliggende straten gaan 

parkeren, waardoor de parkeerdruk nog verder toe zal nemen. 

3. Belanghebbenden die eventueel bezwaar willen maken en de stukken willen inzien, 

dienen een fysieke afspraak te maken bij het Publieksplein. Het is niet mogelijk om de 

stukken digitaal in te zien en een afspraak is alleen mogelijk tijdens kantoortijden. Kunt u 

aangeven waarom het Publieksplein niet meer geopend is in de avonduren, net zoals 

voorheen aan de Hazenweg? Heeft de gemeente de openingstijden aangepast en zo ja, 

sinds wanneer, waarom en hoe is dit gecommuniceerd met de inwoners? Is het niet 

logisch dat, nu het Publieksplein weer in het centrum is gevestigd, het loket op z'n minst 

dezelfde openingstijden hanteert als de ondernemers in het centrum? Op deze manier 

wordt het voor inwoners wel erg moeilijk gemaakt. Wij zijn van mening dat dit niet past 

in het moderne digitale tijdperk waarin wij nu leven. Inwoners horen op een 

laagdrempelige manier openbare stukken eenvoudig te kunnen inzien. Bent u het met 

ons eens dat dergelijke stukken openbaar beschikbaar moeten zijn of digitaal ingezien 

moeten kunnen worden? Zo ja, zou u bereid zijn deze procedure aan te passen? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

Jeffrey Scholten 
Raadslid LokaalHengelo 


