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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen parkeerproblematiek 
Tuindorp 

3408149  26 april 2022 

Geachte heer Dedecker, 

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 8 april 2022 heeft uw fractie een aantal vragen gesteld over parkeerproblematiek Tuindorp, 
blauwe zone en waterbedeffect. In deze brief vindt u onze reactie op uw 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?  

 
Antwoord: 

Het huidige beleid is een vraagvolgend beleid. Voor het nemen van maatregelen om 
parkeeroverlast te verminderen of voorkomen zijn we als gemeente afhankelijk van 

draagvlakonderzoek gehouden door bewoners zelf. Uitbreiding van gereguleerd gebied gaat 
hierdoor in de praktijk per straat of met enkele straten tegelijk. Wij zijn het met Lokaal Hengelo en 

de Stichting eens dat dit vraagvolgende beleid in de huidige tijd niet meer de meest geschikte 
vorm is voor uitbreiding van een parkeerschijfzone. 

 
 

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?  
 

Antwoord: 
De gemeente Hengelo kent een vraag gestuurd blauwe zone beleid. Dit betekent dat bewoners zelf 

een verzoek in mogen dienen bij de gemeente voor een blauwe zone. Bewoners dienen hierbij zelf 
aan te tonen dat een meerderheid van de bewoners voorstander is van invoering van een blauwe 

zone. De gemeente neemt vervolgens de aanvraag in behandeling en voert dan zelf ook een 
draagvlakonderzoek uit. 

 
Bij elke aanvraag tot invoering van een blauwe zone wordt dus een draagvlakonderzoek gehouden. 

Zo ook bij de aanvraag voor een blauwe zone in de Beckumerstraat tussen de Willem de 
Clerqstraat en de Kerkstraat. Het resultaat was dat een meerderheid van de bewoners voorstander 

is van invoering van een blauwe zone in hun straat. 
 

 
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?  
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Met parkeerregulering worden de parkeermogelijkheden van bepaalde groepen beperkt. Bij de 
uitwerking van het principebesluit tot invoering van parkeerregulering (genomen bij vaststelling 

van de parkeernormennota voor Binnenstad en Hart van Zuid door de gemeenteraad op 29 
september 2021), wordt bestaande parkeeroverlast meegenomen bij het maken van de keuze voor 

de meest geschikte reguleringsvorm, de gebiedsindeling en de tariefstructuur. 
Conform het vastgestelde besluit op 29 september 2021 wordt de parkeerdruk in Hart van Zuid en 

de directe omgeving jaarlijks gemonitord. De raad wordt over de uitkomst van deze monitoring 
geïnformeerd, inclusief een duiding van het college of deze gegevens aanleiding zijn om de 

parkeernormen aan te passen en/of aanvullende maatregelen te nemen. 
 

 
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? 
 

Antwoord:  
De gemeente is al in gesprek met Stichting Tuindorp. Er wordt gewerkt aan nieuw beleid. Op 29 

september 2021 heeft de gemeenteraad de parkeernormennota voor Binnenstad en Hart van Zuid 
vastgesteld. Hiermee is ook het principebesluit genomen voor invoering van parkeerregulering in 

Hart van Zuid en een schil rond Hart van Zuid. We zitten nu in een overgangssituatie waarbij we nu 
nog terugvallen op het huidige beleid. Parkeerregulering zal gebiedsgewijs worden ingevoerd en 

niet meer straat voor straat. Bewoners worden betrokken bij het vaststellen van de 
gebiedsgrenzen.  

De vorm van regulering staat nog niet vast. Dat is onderdeel van de uitwerking van het 
principebesluit waaraan op dit moment wordt gewerkt. Dit wordt naar verwachting in Q3 2022 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


