
Aan                                                          : College van B&W te Hengelo
Per e-mail                                               : middels raadsgriffie@hengelo.nl
Datum                                                     : 03-12-2021
Van                                                          : Gerrit Megelink Lokaal Hengelo

Inzake: Onderzoek veilige stadswegen max 30 km/u

Geacht College,

Tijdens de behandeling van de beleidsbegroting 2022-2025 heeft Lokaal Hengelo met name aandacht
gevraagd voor het thema veiligheid in onze stad. Over het veiligheidsgevoel van onze inwoners, de
aanpak van ondermijning en het behouden van veilige wijken. Uiteraard hoort daar ook
verkeersveiligheid bij. Want willen we aantal verkeersslachtoffers verlagen en inwoners van Hengelo
ver houden van gevaarlijke verkeerssituaties, dan moet de snelheid waar mogelijk en waar wenselijk
binnen de bebouwde kom naar 30km/u, omlaag. Een periode van een jaar bij drie of vier Hengelose
stadswegen zal veel onderzoek informatie opleveren. En gelet op het feit dat 80% van het aantal
verkeersslachtoffers op wegen valt waar 50 km/u geldt, vraagt Lokaal Hengelo het College, om z.s.m.
onderzoek te doen naar de vraag om de snelheid waar wenselijk, tot 30km/u te beperken. Dit in
navolging van de vier grote steden (G4) Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Echter op
30km/u wegen zijn snelheid remmende maatregelen verplicht, maar de G4 voelt er niets voor om
verkeersaders vol te leggen met drempels, zeer begrijpelijk. Hulpdiensten zoals brandweer en
ambulance kunnen dan niet snel genoeg ter plaatse zijn. Derhalve vraagt de G4  het kabinet z.s.m. de
landelijke verkeersregeling aan te passen. Ook de fietsersbond is positief over beperkende snelheden
op stadswegen en lobbyt zelf al jaren voor meer stadswegen met een max snelheid van 30 km/u.

In het verlengde van het vorenstaande heeft Lokaal Hengelo de volgende vragen:

1. Inwoners van Hengelo in wijken en woonachtig aan wegen met veel zwaar- en vrachtverkeer,
klagen reeds jaren  over verkeersoverlast. Bent u dat met ons eens? Zo ja?, wat gaat u eraan
doen? Zo nee?, waarom niet?

2. Heeft u de overlast en de heersende gevaarlijke verkeerssituaties op stadswegen en wijken in
Hengelo in kaart gebracht? Zo ja?, welke wegen zijn als gevaarlijk en verkeersoverlast gevend
aangemerkt. Zo nee, waarom is er nog niet gemonitord?

3. Bent u het met de G4 en Lokaal Hengelo eens dat onze inwoners een veilige
verkeersomgeving verdienen? Dientengevolge is rapide ingrijpen middels een
verkeersonderzoek op onveilige stadswegen en in wijken voor een tijdsbestek van
bijvoorbeeld  een jaar bittere noodzaak. Bent u dat met ons eens? Zo ja?, wanneer kan het
onderzoek met beperkte snelheid ( 30 km/u ) starten? Zo nee, waarom niet?
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4. Bijvoorbeeld stadswegen als de Breemarsweg, Laan van Driene en de Deldenerstraat lenen
zich uitstekend ( proefperiode van een jaar) om max 30km/u toe te staan. Bent u dat met ons
eens en gaat u het z.s.m. invoeren en/of  wellicht andere stadswegen of wegen in wijken. Zo
nee?, waarom niet?

Mag ik van u vernemen?

Met hartelijke groet,

Gerrit Megelink

Raadslid Lokaal Hengelo


