
Geacht College

Als fractie van ProHengelo zijn wij door buurtbewoners van de Ijsselstraat benaderd over de

problemen die zij ondervinden omtrent de overlast van mensen die recreëren aan het Konings Kleigat

dat zich daar bevindt. Het gebied rond de ijsselstraat is eigenlijk een pareltje in Hengelo zuid. Het is

een plas die veel gebruikt wordt om te zwemmen en te vissen en daar heeft de buurt geen

problemen mee. Waar ze wel last van hebben is het geschreeuw, de harde muziek tot laat in de

avond, de af en aan rijdende bezorgscooters die pizza of ander eten komen bezorgen. De Pizzadozen,

chips verpakkingen, lege drankflessen en andere rommel wordt de volgende dag opgeruimd door de

buurtbewoners of door de visvereniging die de bende uit het water vist.

De problemen zijn onlangs verergerd omdat er een hek is weggehaald waardoor mensen nu zo door

kunnen lopen. Voorheen moesten ze om het schuine hek langs de sloot klimmen. Zelf scooters rijden

nu zo over het gras heen naar de vijver.

Er is regelmatig contact met politie en handhaving geweest maar de problemen verergeren nu alleen

maar volgens de buurtbewoners, ze hebben het gevoel alsof zo op een zomerse dag op het hulsbeek

zitten.

Vanuit de fractie van ProHengelo de volgende vragen:

● Is het college op de hoogte van de overlast rondom de vijver bij de ijsselstraat?

● Is het college op de hoogte van het weggehaalde hek op de groenstrook?

● wat is de reden dat dit hek is weggehaald?

● Kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van het Hek?

● Wat kan het college doen om de overlast die nu speelt te verminderen?

● Zou het college met de buurt in gesprek willen gaan om over deze oplossingen te praten?

bijgevoegd zijn een aantal situatiefotos… de eerste is een overzichtsfoto van het gebied waar

het om gaat, de volgende 2 laten zien hoe het er in de ochtend uitziet en de laatste 2 laten

zien waar tot voor kort een hek stond om de toegang te versperren.

Hoogachtend, namens de fractie van ProHengelo

Frank Peters

Raadslid ProHengelo












