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Aan het college van B & W te Hengelo  

Hengelo, 11 mei 2022 

Betreft:  Veiligheid fietspaden 

 

Geacht College, 

Veel belangrijke en veel gebruikte fietsroutes in Hengelo zijn niet fietsveilig, aldus de conclusie van het 
RTLZ onderzoek over fietsonveiligheid1: 
https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5300406/fietsongevallen-verkeer-verkeersdoden-
gevaarlijk-fietsroute-ongeluk Wij schokken ervan en zien hierin een urgentie om vragen stellen. 

1. Heeft het college kennis kunnen nemen van bovengenoemd onderzoek? Zo ja, herkent het 
college deze uitkomst? Hoe kritisch kijkt het college naar deze onveilige fietspaden? 

 

 

Naar aanleiding van dit artikel heeft ChristenUnie Hengelo volgende aanvullende vragen omtrent 
fietsveiligheid en mobiliteit in Hengelo: 

2. In november 2016 werd unaniem door de Hengelose raad opgeroepen om in 2018 aan de 
campagne Hengelo fietsstad 2018 mee te doen, zie: 
https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/35/2017/01/27214610/motie_hengelo_fietsstad
_2018.pdf Wat is de stand van zaken? Heeft het college zich hier vervolgens ook voor 
ingespannen? Zo ja, op welke plek kwam Hengelo terecht? 

 
1 passend hierbij ook het artikel in Tubantia https://www.tubantia.nl/hengelo/zo-worden-lantaarnpalen-
hinderpalen-bij-fietspad-deurningerstraat-in-hengelo~ad1e6ba0/ (06-05-2022)   
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3. “Hengelo mag zich nu al een fietsstad noemen, al zijn er nog zeker verbeteringen mogelijk.”2 
citaat Koersnota Mobiliteit3 Onderdeel van deze visie is een mobiliteitsagenda/ 
uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Volgens de planning vindt de uitwerking van de 
mobiliteitsvisie t/m april 2022 plaats. Vraag: Wat is de stand van zaken? Wanneer kan de raad 
het uitvoeringsprogramma tegemoet zien?  

4. Volgens informatie op de gemeentelijke website staat jongerenparticipatie bij de ontwikkeling 
van de mobiliteitsvisie centraal4, zoals o.a. de inzet van een jongerenpanel. Vraag: Hoe hoog was 
de deelname voor het invullen van de online enquête (sluiting 7 juni 2021)? Wanneer vindt het 
mobiliteitsfestival plaats?  

5. Op 2 juni 2022 wordt op het Nationaal Fietscongres in Enschede bekend gemaakt in welke 
gemeente fietsers het meest tevreden zijn. In het najaar van 2021 zijn er maar liefst 48.000 
enquêtes ingevuld, verdeeld over alle 352 gemeenten.5 Vraag: Kunnen wij ervan uitgaan, dat 
ook gemeente Hengelo deze enquête heeft ingevuld? Is het college bereid om na 2 juni a.s. met 
de raad te delen wat de uitkomst en reactie vanuit de fietsersbond t.b.v. de Hengelose deelname 
was? 

1. Buurstad Enschede was 2020 beste fietsgemeente van Nederland.6 Vraag: Is het college 
voornemens om het goede voorbeeld van onze buurgemeente te volgen? Vindt er 
samenwerking tussen beide gemeenten plaats om van elkaar te leren? Hoe kijkt het college 
tegen een fietsapp, zoals in Enschede werkzaam, aan? 

2. De fietsersbond benoemd al jaren fietsknelpunten in Hengelo.7 Zo zijn er in heel Groot Driene, 
behoudens een gedeelte van de PC Hooftstraat ter hoogte van het winkelcentrum, geen vrij 
liggende fietspaden naast de hoofdverkeersaders. Met name de doorgangsroutes PC 
Hooftstraat-Staringstraat-Zwavertsweg zijn zodanig aangelegd dat auto’s snel te hard rijden, 
verkeer elkaar kruist en fietsers passeren. Vraag: Hoe kijkt het college tegen deze opsomming 
van knelpunten en de Fietsvisie Hengelo e.o. van de Fietsersbond Afdeling Hengelo8 aan? 
Worden de oplossingen hiervan mee genomen in de lange termijn visie van de mobiliteitsnota 
en de Fietsersbond hierbij actief betrokken? 

 
Wij kijken uit naar uw beantwoording.  
 

Met vriendelijke groeten, 
namens ChristenUnie Hengelo 
 
 

Susanne van den Beukel  
 

 
2 pag. 5 Hengelo – Knooppunt van Twente. Koersnota Mobiliteit 2021 
3 op 26 januari jl. door de Hengelose raad unaniem vastgesteld 
4 Mobiliteitsvisie: Hengelo in beweging! 
5 Fietsstad 2022: Welke gemeente krijgt van haar fietsers de felbegeerde titel? - Fietsersbond 
6 https://enschedefietsstad.nl/ 
7 https://hengelo.fietsersbond.nl/fietsknelpunten-in-hengelo-2/knelpunten;  
8 https://files.fietsersbond.nl/wp-content/uploads/sites/35/2022/02/22214656/Raddraaier-2021-Fietsvisie-
definitief.pdf 


