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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording vragen parkeren 
bij horeca 

3386088  29 maart 2022 

Geachte mevrouw Huis in 't Veld, 

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 

 

Bedankt voor het stellen van de vragen wat betreft parkeerplaatsen nabij horeca voor inwoners 
met een beperking. In onderstaande brief geven we antwoord op uw vragen.  

 
- Is het college op de hoogte van de bovenstaande problematiek? 

 
Ja, het college is op de hoogte van de situatie rondom het Burgemeester Jansenplein 

(evenementenplein) en het gesprek dat hierover op 15 februari heeft plaatsgevonden.  
 

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

 
Ja, op dit moment zijn de beleidsregels ‘autovrije gebied binnenstad Hengelo 2009’ geldig voor de 

toegang van de binnenstad. Hierin is aangegeven dat het voormalige stadserf autovrij is. De 
beleidsregels zijn terug te vinden via: Ontheffing autovrij gebied (hengelo.nl) 

 
Voor bepaalde doelgroepen is een ontheffing aan te vragen, zodat zij ten alle tijden het autovrije 

gebied mogen inrijden. In 2009 zijn de mindervaliden-voertuigen niet als doelgroep aangewezen 
die in aanmerking komen voor een ontheffing. WMO- en taxivervoerders komen wel in aanmerking 

voor een permanente ontheffing om het autovrije gebied te betreden. Onze inwoners kunnen met 
behulp van de WMO vervoerder altijd bij zijn/haar bestemming komen in de binnenstad.  

 
- 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? 

 
Het Burgemeester Jansenplein is voor iedereen bereikbaar, of wel via parkeerterrein Kloosterhof, 

Shop&Go plekken aan de Langestraat, of wel via WMO vervoer. De gemeente Hengelo hanteert de 
overbrugbare afstand van 100 meter. Dit is ook de afstand om in aanmerking te komen voor een 

gehandicaptenparkeerkaart. 

Bij de herinrichting van het Burgemeester Jansenplein en Langestraat hebben meerdere 

gesprekken plaatsgevonden met de gehandicaptenraad over het ontwerp. Op verzoek van de 
gehandicaptenraad zijn er zes mindervalidenparkeerplaatsen naast elkaar gesitueerd op het 

Kloosterhof terrein.   

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Ontheffing-autovrij-gebied.html
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- 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? 

 
Mensen met een beperking kunnen te allen tijde in de binnenstad komen, gebruik makend van 

WMO vervoer of parkeren op onze aangewezen parkeerterreinen, of de mindervalide 
parkeerplaatsen.  

 
 

- 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?  
 

We verwijzen naar bovenstaande reactie.  
 

- 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? 
 

Het Burgemeester Jansenplein is bereikbaar voor mindervalide mensen. Of wel zelfstandig en 
parkerend op het Kloosterhof parkeerterrein of wel gebruikmakend van de WMO vervoerder.  

 
Op dit moment worden de beleidsregels ‘autovrije gebied binnenstad Hengelo 2009’ geactualiseerd. 

Hierin nemen we de ambities voor de binnenstad en de ruimtelijke ontwikkelingen in mee. Hierover 
is de raad geïnformeerd middels een brief (kenmerk 3364096). Naar verwachting worden de 

geactualiseerde beleidsregels in het tweede kwartaal van 2022 voorgelegd aan het college van B 
en W.  

 
 

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

 
Midden in het autovrije gebied zal niet elke ondernemer een parkeerplaats op 100 meter hebben. 

Bij de actualisatie van de beleidsregels zal hiernaar gekeken worden hoe we hier mee om willen 
gaan.  

 
 

- 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? 
 

In de actualisatie van het nieuwe toegangsbeleid zal hier naar gekeken worden. 
 

 

                                                
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  
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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 


