
Aan het College van B&W van Hengelo
Postbus 18
7550 AA  Hengelo

t.a.v. raadsgriffie@hengelo.nl

18 mei 2021,

Geacht College,

Door de werkzaamheden aan de Deurningerstraat is de M.A. de Ruyterstraat gestremd voor

doorgaand verkeer. Auto's kunnen er wel inrijden maar moeten dan rechtsaf slaan de Jan van

Galenstraat of de Kortenaerstraat in. Wat er nu gebeurt is dat auto’s aan het eind tot de conclusie

komen dat ze terug willen. Ze draaien om en gaan tegen het verkeer in naar de stoplichten met de

kruising Dennenbosweg, dit zorgt voor levensgevaarlijke situatie. Het gaat dagelijks om tien talle

auto’s die deze manoeuvre uithalen. Gisteren is de situatie dan ook geëscaleerd. Een

buurtbewoner attendeerde een bestuurder er op dat het een eenrichtingsweg was en dat

omdraaien niet toegestaan was. De automobilist was hier niet van onder de indruk en heeft de

buurtbewoner geraakt en deze is ten val gekomen en heeft nu een pijnlijk been. Het is natuurlijk

van de zotte dat er gewonden vallen omdat mensen zich niet aan de regels houden en

levensgevaarlijke capriolen uithalen.

Op basis van deze gegeven heb ik de volgende vragen voor het college.

1. Is het college bekend met de bovenstaande problemen rondom deze wegafzetting?

2. Is er al contact geweest met bewoners van de straat waar de problemen zich voor doen?

3. Als het college bekend is met de problemen, hoe denkt het college er voor te zorgen dat deze

dagelijks wederkerende gevaarlijke situaties niet gaan gebeuren?

4. Als het college nog niet bekend is met de problematiek is ze dan bereid op locatie te gaan

kijken en te kijken hoe deze problemen opgelost kunnen worden?
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5. Heeft het college inzichtelijk wanneer de doorstroom richting de deurningerstraat weer op

gang gaat komen?

Hoogachtend, namens de fractie van ProHengelo
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