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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over 
werkzaamheden Deurningerstraat 

3246134  1 juni 2021 

Geachte heer Peters, 

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 18 mei 2021 stelde u, in een brief aan het College, een aantal vragen over de tijdelijke 
verkeersituatie in de M.A. de Ruyterstraat in verband met de werkzaamheden in de 

Deurningerstraat. Hieronder vindt u onze reactie op deze vragen. 
 

1. Is het college bekend met de bovenstaande problemen rondom deze wegafzetting? 
Het college is bekend met de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie als gevolg van de 

werkzaamheden voor het project Rioolvervanging Deurningerstraat. Als verkeersgebruikers 
zich niet aan de tijdelijke situatie en/of de algemene verkeersregels houden, ontstaan 

problemen. Uitgezonderd het genoemde voorval in de brief van Pro Hengelo, zijn er geen 
ongevallen bekend. 

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

doen? 
Een drietal bewoners uit de wijk hebben vragen gesteld aan de contactpersonen van het 

uitvoeringsteam van het project Deurningerstraat. 
 

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? 

De tijdelijke situatie is reeds omvangrijk met tijdelijke bebording aangeduid. Het moedwillig 
negeren van verkeersborden en omleidingen is in geen enkele situatie te voorkomen. De politie 

heeft toegezegd vaker controles te gaan uitvoeren in de M.A. de Ruyterstraat en omgeving. Dit 
heeft inmiddels ook al eens plaatsgevonden. Daarnaast is er, vanaf 21 mei tot de afronding van 

deze fase van het werk, een wegversmalling aangebracht in de M.A. de Ruyterstraat om de 
tijdelijke verkeerssituatie duidelijker te maken. Bij deze sluis wordt nogmaals de verplichte 

rijrichting van de M.A. de Ruyterstraat aangeduid. Daarnaast zorgt de versmalling voor een 
scheiding tussen fietspad en rijbaan en gaat de snelheid van de passerende auto’s omlaag. 

 
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? 
N.v.t. 

 
5. Heeft het college inzichtelijk wanneer de doorstroom richting de deurningerstraat 

weer op gang gaat komen? 
De werkzaamheden aan de M.A. de Ruyterstraat en het deel van de Deurningerstraat tussen 

M.A. de Ruyterstraat en Sloetsweg zijn naar verwachting eind week 26 gereed. 
 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3246134  

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 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


