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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

onderzoek veilige stadswegen 3346789  18 januari 2022 

Geachte heer Megelink, 

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 

 

In uw brief van 3 december 2021 vraagt u aandacht voor de verkeersveiligheid in Hengelo, met in het 
bijzonder aandacht voor snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom van de hoofdwegen van 
50km/h naar 30km/h. Onderstaand leest u onze antwoorden op uw 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? 
 
Er is de afgelopen jaren constant hard gewerkt aan een verdere verbetering van de veiligheid en 
doorstroming op onze hoofdwegen. Door omleidingen heeft dat helaas wel overlast op andere 
wegen tot gevolg gehad. Wegen werden daardoor zwaarder belast, onder andere door 
vrachtverkeer, ook op wegen die daartoe soms niet bedoeld zijn. Uiteraard is geprobeerd dit zo veel 
als mogelijk te voorkomen, maar helaas lukt dat in de praktijk niet altijd. In ons meldingensysteem is 
dan ook een klachtenpatroon te zien die te herleiden is naar wegwerkzaamheden aan wegen in de 
omgeving.  
 

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? 
 
Meldingen over verkeersoverlast zijn in het gemeentelijk meldingensysteem geregistreerd. Als een  
melding als verkeersgevaarlijk wordt gezien, wordt de situatie gemonitord door verkeer te tellen en 
snelheid te meten. De resultaten worden met de politie gedeeld.  
 
Verkeersongevallen worden in een landelijke database geregistreerd. Jaarlijks wordt hieruit een  
verkeersveiligheidsmonitor opgesteld waarin de verkeersveiligheid in Hengelo terugwerkend wordt 
geanalyseerd. Dit wordt achteraf gedaan aan de hand van geregistreerde ongevallen. Zo wordt er 
naar verschillende kenmerken geanalyseerd als: locatie, doelgroep, vervoerswijze, tijdstip etc.  
 

3. Bent u het met de G4 en Lokaal Hengelo eens dat onze inwoners een veilige 
verkeersomgeving verdienen? Dientengevolge is rapide ingrijpen middels een 
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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? 
 
Wij zijn het volledig met u eens dat iedereen een verkeersveilige omgeving verdient. Daarom is in het 
Mobiliteitsplan in wording een tussendoelstelling geformuleerd, conform een kamermotie, waarin 
voor 2030 het aantal verkeersslachtoffers gehalveerd moet zijn ten opzichte van het basisjaar 2010. 
De uiteindelijke doelstelling voor 2050 is nul verkeersslachtoffers.  
 
In het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 wordt verkeersveiligheid meer pro 
actief onderzocht. Daar waar nu vooral reactief wordt gekeken naar ongevallen die zijn gebeurd, zal 
er in het SPV2030 meer naar te verwachten onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld stadswegen, 
gekeken gaan worden. In 2022 zal de verkeersveiligheid voor het eerst conform de werkwijze van het 
SPV onderzocht gaan worden. 
 

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? 
 
Nee, dat zijn wij niet met u eens. Wel dat 30km/h een verkeersveilige snelheid is en daar waar 
mogelijk zijn we hier voorstander van. Maar zomaar de toegestane snelheid verlagen van 50 naar 30 
kilometer per uur zit er zeker niet in. Je kunt niet de snelheid afdwingen door er simpelweg een bord 
'30' neer te zetten. De politie zal pas handhaven op snelheid als uit de weginrichting duidelijk blijkt 
dat je in een 30 kilometerzone zit. 
 
En onze hoofdwegen worden juist ingericht met gescheiden verkeerssystemen om hogere 
hoeveelheden verkeer met een snelheid van 50km/h veilig af te wikkelen. Zo hebben de meeste 
hoofdwegen vrijliggende fietspaden waardoor een conflict tussen fietsers en (zwaar) gemotoriseerd 
verkeer wordt geminimaliseerd. Bij 30km/h wegen zijn fietsers en gemotoriseerd verkeerd gemengd 
op dezelfde rijbaan. Er zullen dan hoe dan ook fysieke aanpassingen gedaan moeten worden. De 
Breemarsweg heeft als enige hoofdweg nog geen vrijliggende fietspaden, maar ook daar wordt de 
weg heringericht. 
 
Op dit moment zijn diverse instanties, zoals Verkeerskundig kennisinstituut (CROW) en Stichting 
Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), bezig met onderzoek en het maken van 
aanbevelingen naar alle wegen 30km/h binnen bebouwde kom. Rond de zomer 2022 wordt hier 
terugkoppeling aan de kamer van verwacht. Ook zal  de minister gevraagd worden om de gemeenten 
financiële mogelijkheden te geven als de nieuwe weginrichting daadwerkelijk wordt aangelegd. 
Samen met de regio Twente, hulpdiensten en openbaar vervoer bedrijven, wachten we de 
aanbevelingen en besluitvorming af. Wij vinden het bovenal belangrijk dat verkeersveiligheid op de 
agenda blijft. 
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Met vriendelijke groet, 

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

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


