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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

parkeren omgeving Kievitstraat 3376574  5 april 2022 

Geachte heer Janssen, 

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 

 

Onlangs heeft u vragen gesteld over het parkeren in de omgeving van de Kievitstraat. Aanleiding 
hiervan was een artikel in Tubantia over de parkeeroverlast door zwemschool Zin in Zwemmen die 

gevestigd is aan de Kievitstraat. In deze brief beantwoorden we uw vragen hierover. 
 

 Is de problematiek in deze specifieke buurt toegenomen sinds de overname van Zin in 

Zwemmen? 

De parkeeroverlast was tijdens een aantal maanden in de Corona periode toegenomen. Met name 
in de periode november 2021 – januari 2022 toen de avondlockdown van kracht was. De 

zwemschool heeft in die periode de zwemlessen ingekort tot 45 minuten in plaats van 1,5 uur. Ook 
kwamen er in deze periode meer kinderen zwemles nemen in Hengelo vanuit Enschede en Enter, 

omdat deze vestigingen van Zin in Zwemmen minder zwemlessen konden aanbieden. Inmiddels 
zijn de zwemlessen in Hengelo weer verlengd tot 1,5 uur en hebben de twee andere vestigingen 

weer hun normale aanbod aan zwemlessen. We hebben de parkeersituatie meerdere keren 
bekeken en er is contact geweest met de eigenaar. Er wordt per zwemles aan 7 kinderen les 

gegeven en er zijn 14 parkeerplaatsen op eigen terrein. In de weekenden kan het bij de 
wisselmomenten voorkomen dat er auto’s op de openbare parkeerplaatsen geparkeerd worden, 

maar dit vinden we acceptabel. Er is geen sprake meer van parkeeroverlast in de omgeving van de 
Kievitstraat door de zwemschool. 

 
 

 Wat gaat de gemeente doen om de impasse tussen de bewoners en de zwemschool te 

doorbreken? 

De eigenaar van de zwemschool zal zijn bezoekers blijven aanspreken op eventueel ongewenst 

parkeergedrag en ook stimuleren om op de fiets te komen. Ook zullen onze BOA’s het foutparkeren 
in de blauwe zone in de omgeving van de Kievitstraat meenemen in de rondes. 

 
 

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3376574  

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 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


