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Schriftelijke vragen parkeerplaatsen nabij horeca voor inwoners met een beperking 
 
Geacht college,  
 
De gemeente Hengelo wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen, voor álle inwoners. Om dat voor elkaar te 
krijgen, heeft de gemeente Hengelo hier in meerdere beleids- en actieplannen ambities en doelen voor 
geformuleerd. Ik citeer er een paar: 
 
‘In Hengelo willen we dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Daarom moeten 
de gemeente, bewoners en ondernemers de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een 
beperking. Samen maken we van Hengelo stapsgewijs een stad waarin iedereen die dat wil mee kan doen en 
zich welkom voelt, met of zonder beperking’ (uit: Actieplan Toegankelijkheid1):’. 
 
‘Een bereikbare binnenstad gaat niet alleen over bereikbaarheid per auto en fiets en over goede verbindingen 
met het openbaar vervoer. Voor mindervalide bezoekers komen extra voorzieningen om de binnenstad goed te 
bereiken’ (uit: Handboek aantrekkelijke binnenstad2): 
 
‘Een bereikbare binnenstad betekent ook dat de binnenstad is toegerust op mindervalide en slechtziende 
bezoekers’ (uit: Integraal Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad 2017 - 2021 van Stichting 
Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo, Bureau Hengelo, Gemeente Hengelo3).  
 
Uiteraard vind ik het heel goed dat de gemeente Hengelo hier zo nadrukkelijk aandacht aan besteed. Immers  
25 % van onze inwoners heeft een beperking4. Van de inwoners met een beperking kan een deel geen afstand 
overbruggen van meer dan 50 meter5 zonder hulpmiddel en/of zonder hulp van derden. Deze groep inwoners zijn 
(onder meer) afhankelijk van een invalidenparkeerplaats als zij ergens naartoe moeten of willen. Het is voor hen 
dan ook heel belangrijk dat er een invalideparkeerplaats is in de directe nabijheid. 
 
Vorig jaar zijn de werkzaamheden voor het nieuwe evenementenplein afgerond. Dit plein is niet toegankelijk voor 
auto’s. Nabij het ‘evenementenplein’ zijn verschillende horecagelegenheden. Uiteraard willen inwoners met een 
beperking ook gebruik (kunnen) maken van deze horecagelegenheden. Daar waar in de oude situatie op korte 
afstand geparkeerd kon worden, is dat nu niet langer mogelijk. Terwijl parkeerplekken dichtbij de horeca juist voor 
mensen met een beperking essentieel zijn om de horeca te kunnen bezoeken.  
 
De horecaondernemingen vervullen een belangrijke sociale taak voor inwoners met en zonder een beperking: zij 
eten daar hun warme maaltijd, ontmoeten leeftijdsgenoten en/of nemen deel aan activiteiten. Ook is het voor 
sommige mensen één van de weinige momenten op de dag of week dat ze een (langer) praatje maken met 
andere mensen. Bezoekers met een beperking kunnen de horecagelegenheden in de buurt van het 
evenementenplein niet meer bezoeken nu er geen parkeerplaats is in de nabijheid. 
 
Eén van deze horecagelegenheden heeft daarom contact gezocht met de gemeente. Na telefonisch contact heeft 
er een gesprek plaatsgevonden met uw ambtenaren. In dat gesprek is bevestigd dat de gemeente Hengelo 
toegankelijk wil zijn voor iedereen. Tegelijkertijd is er verteld dat de huidige inrichting niet voldoet aan de 
gewenste toegankelijkheid en dat dit ook niet gaat gebeuren. Wel werd er aangegeven dat de gemeente in de 
toekomst mogelijk cameratoezicht wil gaan gebruiken en dat dan mensen met een beperking wellicht 
toestemming kunnen krijgen om wel met een auto het evenementenplein op te rijden. Echter, de uitwerking 
hiervan laat nog een tijd op zich wachten. Daarnaast benadrukte de gemeente dat de firma Brookhuis wel met 
hun taxi’s het plein op mogen, zodat mensen die gebruik maken van zo’n taxi dichterbij horeca kunnen komen. 
Voor inwoners die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid willen behouden is het van belang dat zij zelf de 
gelegenheid kunnen bereiken en niet aangewezen zijn op derden of taxi’s. 
 
Omdat ik het belangrijk vind dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de horecagelegenheden in Hengelo wil 
ik graag het college de volgende vragen voorleggen: 

- Is het college op de hoogte van de bovenstaande problematiek? 
                                                      
1 2019-12-20_ConceptActieplan_ToegankelijkheidHengelo.pdf 
2 https://ris.hengelo.nl/extranet/Vertical-Applications/BIS-Module-30/IRIS-module/Document.html?zaakid=3b166cdf-1504-eb11-a889-
00505695c8d2&amp;documentid=TPDZAAK-125-808-504 
3 https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/projecten%20en%20plannen/binnenstad/ActieplanBinnenstadHengelo.pdf 
4 2019-12-20_ConceptActieplan_ToegankelijkheidHengelo.pdf; zie bijlage 
5 In deze tekst wordt daar waar inwoners met een beperking staat, bedoelt inwoners die een afstand van meer dan 50 meter niet zelfstandig kunnen 
overbruggen 

https://ris.hengelo.nl/extranet/Vertical-Applications/BIS-Module-30/IRIS-module/Document.html?zaakid=debc5212-af21-ea11-a865-00505695c8d2&amp;documentid=TPDZAAK-496-919-839
https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/projecten%20en%20plannen/binnenstad/ActieplanBinnenstadHengelo.pdf
https://ris.hengelo.nl/extranet/Vertical-Applications/BIS-Module-30/IRIS-module/Document.html?zaakid=debc5212-af21-ea11-a865-00505695c8d2&amp;documentid=TPDZAAK-496-919-839


- Is het college het met mij eens dat de horecagelegenheden, goed bereikbaar moeten zijn iedereen, dus 
ook voor mensen met een beperking5? 

- Kan het college uitleggen waarom de net nieuwe inrichting van de openbare ruimte ervoor zorgt dat o.a.  
de horecagelegenheden niet bereikbaar zijn voor inwoners met een beperking5? Is er bij de plannen 
rondom deze inrichting contact geweest met de belangenorganisaties voor mensen met beperking? En 
wat was hun reactie op deze plannen? 

- Is het college het met mij eens dat deze nieuwe inrichting niet voldoet aan de hierboven geciteerde 
stukken uit actie- en beleidsplannen, waardoor mensen met een beperking5 geen gebruik kunnen maken 
van de horeca? En zo ja, hoe kan dat? En zo nee, waarom niet? 

- Hoe kan het dat vanuit het college en de ambtelijke organisatie wordt aangegeven dat toegankelijkheid 
belangrijk is, maar dat het net opgeleverde evenementenplein niet toegankelijk is voor mensen met een 
beperking5?  

- Wilt u actie ondernemen, zodat de horecagelegenheden ook bereikbaar worden voor mensen met een 
beperking5? Zo ja; op welke termijn kunnen mensen met een beperking5 ook gebruik maken van deze 
horecagelegenheden? Zo nee; waarom niet? 

- Zijn er meer situaties in de stad waar bovenstaande problematiek speelt? Zo ja, waar en hoe gaat u 
deze oplossen? 

- Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat net opgeleverde openbare ruimte niet toegankelijk blijkt te zijn 
voor iedereen die zich niet geen afstand kunnen overbruggen van meer dan 50 meter zonder hulpmiddel 
en/of zonder hulp van derden? 

 
Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 
 
Vriendelijke groet,  
 
Marie-José Huis in ’t Veld 
Raadslid 
 

                                                      
5 In deze tekst wordt daar waar inwoners met een beperking staat, bedoelt inwoners die een afstand van meer dan 50 meter niet zelfstandig kunnen 
overbruggen  


