
 

Aan:   College van B&W te Hengelo 
Per email: raadsgriffie@hengelo.nl  
Datum:  08-04-2022 
Inzake:   Parkeerproblematiek Tuindorp, blauwe zone en waterbedeffect. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Geachte College, 

In de Tubantia van 07 April 2022 hebben we kunnen lezen over de invoering van een blauwe zone 

aan de Beckumerstraat. Ter volledigheid het artikel: 

Hengelose wijk Tuindorp fel tegen blauwe zone: het zorgt alleen maar voor een ‘waterbedeffect’ | 

Hengelo | tubantia.nl 

Parkeervoorzieningen maken onmiskenbaar een onderdeel uit van de woon- en leefomgeving. Een 

hoogwaardige woon – en leefomgeving komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de 

gebruikers en moet mensen in staat stellen er op een prettige manier te verblijven of activiteiten te 

ontplooien. Voor bezoekers van ‘buitenaf’ en voor inwoners, met in achtneming van de toenemende 

woningbouw in onze binnenstad, moet passende parkeerfaciliteiten worden geboden. 

Lokaal Hengelo, toenmalig  raadslid Gerrit Megelink,  heeft reeds tijdens de behandeling in de raad 

op 29 September 2021 het College verzocht terug te gaan naar de tekentafel wat betreft de minimale 

parkeernormen die  destijds ter stemming stond, tevergeefs. Tegelijkertijd gaf Lokaal Hengelo aan 

dat met het invoeren van blauwe zones of parkeervergunningen je het probleem alleen maar 

verschuift. 

Helaas is het recente artikel van 07 April 2022 in de Tubantia daar een bevestiging van. 

Stichting Tuindorp is ons inziens terecht tegen een blauwe zone in de Beckumerstraat, omdat dat 

geen oplossing is voor het parkeerprobleem, maar het juist vergroot. Het probleem wordt alleen 

maar verschoven, de Stichting spreekt terecht van ‘een waterbedeffect’. 

Lokaal Hengelo heeft de volgende vragen: 
1. Is het College het met Lokaal Hengelo en de Stichting eens dat een parkeerschijfzone aan de 

Beckumerstraat slechts het probleem verplaatst, al dan niet het probleem elders vergroot? 

2. Heeft het college onder inwoners die in Wilderinkshoek (o.a. Hart van Zuid , Tuindorp,..) 

wonen en waar nieuwe blauwe zones worden ingepland een draagvlakonderzoek laten 

uitvoeren? Zo ja, wat was het resultaat? En zo nee, gaat u dat nog doen? 

3. De raad ging in 2012/ 2013 met een bestemmingsplan wijziging rond het ROC akkoord en wel 

met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het geen parkeeroverlast voor omliggende straten en 

buurten oplevert. Kan het College de inwoners nu geruststellen dat door verdere 

parkeerregulering parkeeroverlast geen issue meer is en zal zijn in de toekomst? 

4. Lokaal Hengelo verzoekt uit het oogpunt van participatie met de Stichting Tuindorp, het ROC 

en andere betrokkenen/belanghebbenden in gesprek te gaan, en samen vervolgstappen over 

één te komen welke tot doel hebben de problematiek naar ieders tevredenheid op te lossen. 

“Toekomstbestendig en wijkbreed” zoals de Stichting Tuindorp het noemt. 

Wil het College deze handschoen oppakken, los van het advies van de commissie welke nog 

volgt? 



 
In afwachting op uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Lokaal Hengelo, 

Glenn Dedecker 
 
 
 
 


