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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen over 
toegankelijkheid binnenstad voor 

blinde en slechtziende bezoekers 

3373747  1 maart 2022 

Geachte mevrouw Mooijman, 

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 1 februari hebt u namens de fractie van GroenLinks raadsvragen gesteld over het niet 
toegankelijk zijn van de lijngoten voor blinde en slechtziende bezoekers van de binnenstad. Middels 

deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1. 

Is het college het met ons eens dat de toegankelijkheid van de, fraai opgeknapte, 

Enschedesestraat ook tijdens het plaatsen van Coronaterrassen gewaarborgd moet zijn? 

Antwoord vraag 1. 
Ja, dat is het college met u eens. 

 
Vraag 2. 

Is het college ertoe genegen om in gesprek te gaan met (een vertegenwoordiger van) de 
Hengelose horecaondernemers om deze toegankelijkheid, ook nu, te waarborgen. 

 
Beantwoording vraag 2. 

Ja, dergelijke gesprekken zijn en worden gevoerd. 
 

Vraag 3. 
Als het antwoord op 1 van bovenstaande vragen nee is kunt u ons dan aangeven hoe zich dit 

verhoud tot de eerdere communicatie met de gehandicaptenraad en de daardoor gegroeide 
verwachtingen? 

 
Antwoord vraag 3. 

Zie vraag 4 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3373747  

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 

Vraag 4. 
En als het antwoord op (een van) de eerste 2 vragen ja is, kunt u ons dan als raad op de hoogte 

stellen van de door u gezette of te zetten stappen? 

Antwoord vraag 4. 

De huidige coronaterrassen mochten tot 1 januari 2022 worden opgesteld. Het merendeel van de 
coronaterrassen is inmiddels verwijderd. Waar dit nog niet het geval is hebben wij de 

desbetreffende horeca ondernemer verzocht dit als nog te doen. Wanneer aan dit verzoek geen 
gehoor wordt gegeven dan zal handhavend worden opgetreden. 

  
Met vriendelijke groet, 

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

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


