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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen over 
planning werkzaamheden 

fietspaden Bornsestraat 

3112581  15 september 2020 

Geachte heer Yikilmaz, 

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 

 

Op maandag 17 augustus stelde u namens de PVDA fractie vragen aan het college over de 

werkzaamheden aan de fietspaden aan de Bornsestraat. Hieronder vindt u de antwoorden op deze 

vragen. 

 

1. Bent u het met ons eens dat deze werkzaamheden op de fietspaden beter gepland 

hadden kunnen worden in de schoolvakantie? Zo ja, wat is de reden dat dit toch 

buiten de schoolvakantie gepland is? 

Uiteraard hebben we goed nagedacht over de periode waarin de werkzaamheden het beste 

uitgevoerd kunnen worden. De planning was om deze werkzaamheden in de eerste twee 

weken van de schoolvakantie, voorafgaand aan de bouwvakvakantie, uit te voeren. Het 

corona-virus zorgde er echter voor dat de voorbereiding en vooronderzoeken meer inspanning 

en tijd vergden dan was voorzien. Hierdoor werd eind juni pas duidelijk dat de benodigde 

specifieke grondstoffen niet op tijd konden worden geleverd bij de asfaltfabriek. Daarom zijn 

de werkzaamheden op verzoek van de aannemer doorgeschoven naar deze twee weken in 

augustus. Eerder lukte niet omdat de planning van de asfaltfabriek en de aannemer in de 

bouwvakvakantie dit niet toe lieten.  

 

Na intern overleg binnen de gemeente is weloverwogen besloten om het verzoek van de 

aannemer te honoreren. Het betreffende gedeelte van het fietspad langs de Bornsestraat is 

namelijk een rustig fietspad met relatief weinig fietsers en nagenoeg geen schoolgaande 

kinderen op de fiets.  

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ook gebleken dat er nagenoeg geen overlast 

was voor de fietsers. Dit komt vooral omdat de werkzaamheden grotendeels na de 

ochtendspits en voor de avondspits werden uitgevoerd. Door het vroegtijdig plaatsen van 

informatieborden zijn de betreffende verkeersdeelnemers op het betreffende wegvak tijdig 

geïnformeerd. Ook de aanwonenden zijn per brief geïnformeerd; zij konden dan ook normaal 

bij hun woning komen. Wandelaars konden over het trottoir hun weg vervolgen en de fietsers 

volgden de (korte) omleidingsroute, vonden hun eigen route of wandelden met hun fiets aan 

de hand een stukje over het trottoir.  
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2. Bent u het met ons eens dat wanneer we schoolgaande kinderen verplichten met het 

nemen van alternatieve routes dit de verkeersveiligheid niet ten goede zal komen?  

Ja, dat zijn we met u eens. Maar zoals hiervoor reeds aangegeven, ging het hier om een rustig 

fietspad met relatief weinig fietsers en schoolgaande kinderen op de fiets. Daarom hebben we 

er bewust voor gekozen om de werkzaamheden in deze periode toch door te laten gaan. 

 

3. Zijn de scholen die in de omgeving van de Bornsestraat gevestigd zijn geïnformeerd 

over deze werkzaamheden? 

Omdat er in de naaste omgeving van dit gedeelte van de Bornsestraat geen scholen zijn 

gevestigd, hebben we dit niet gedaan. 

 

4. Zijn er, naast het aangeven van alternatieve routes, nog andere maatregelen 

getroffen, zodat schoolgaande kinderen veilig naar hun school toe kunnen fietsen via 

de alternatieve routes? 

Ja, dat hebben we gedaan. Uiteraard niet alleen voor de schoolgaande kinderen, maar voor 

alle fietsers die gebruik maakten van het fietspad. Er zijn meerdere verkeersregelaars ingezet 

om de werkzaamheden vlot en veilig te kunnen uitvoeren. Zij maakten de fietsers, wandelaars 

en automobilisten attent op de werkzaamheden en adviseerden hen hoe ze veilig op de plaats 

van bestemming konden komen. 

Daarnaast waren de werkzaamheden in twee fasen opgeknipt, zodat er altijd een fietspad aan 

één zijde beschikbaar was voor de (brom)fietsers. Voor het rijverkeer was er in één richting 

een korte omleidingsroute ingesteld zodat grote machines veilig één weghelft in gebruik 

konden nemen. De veiligheid van zowel het (fiets-)verkeer als het werkverkeer op dit gedeelte 

van de Bornsestraat kon daarmee worden gegarandeerd tijdens de werkzaamheden.  

En, zoals we reeds bij de beantwoording van vraag 1 hebben aangegeven, hebben we 

informatieborden geplaatst en hebben we aanwonenden per brief geïnformeerd.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

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


