
 

 

 

 

Gemeente Hengelo 

College van B&W  

Datum: 13 september 2022 

 

Betreft:  Kermis Hengelo 

 

Geacht College, 

 

Deze week kunnen mensen weer genieten van de Lambertuskermis in Hengelo. Een aantal dagen 

waar velen naar uitkijken. Met als mooie primeur, een kermis die volledig draait op accustroom in 

plaats van dieselaggregaten. 

Toch heeft de plaatsing van enkele attracties aan de Deldenerstraat wat wenkbrauwen doen 

fronsen. Op social media wordt door veel inwoners verbaasd gereageerd dat een drukke 

toegangsweg voor al het verkeer, inclusief aanliggende fietspaden, rondom het centrum wordt 

afgesloten in verband met de plaatsing van enkele kermisattracties. 

 

We hebben hierover de volgende vragen. 

 

Vraag 1: Vanwege de herinrichting van het marktplein is de Deldenerstraat toegevoegd aan het 

kermisterrein. Kunt u aangeven wat de overweging is geweest om te kiezen voor de Deldenerstraat 

in plaats van andere plekken in de binnenstad? Waarom vielen andere plekken in de stad af, en 

welke plekken zijn dat geweest? 

 

Doordat de Deldenerstraat enkele dagen is afgesloten wordt het verkeer omgeleid via onder andere 

de Weideweg. Door werkzaamheden (vervanging van verkeerslichten) die momenteel plaatsvinden 

aan en rondom de Weideweg, loopt het verkeer vast.  

 

Vraag 2: Worden wegwerkzaamheden en wegafsluitingen niet op elkaar afgestemd om ernstige 

verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen? Zo ja, kunt u dan uitleggen waarom de 

Deldenerstraat is afgesloten, terwijl er werkzaamheden plaatsvinden op de omleidingsroute? 

 

De kermis gaat altijd gepaard met speciale lichteffecten en harde geluiden. Voor bezoekers is dit 

prachtig, maar voor omwonenden aan de Deldenerstraat kan dit voor veel overlast zorgen. Vooral 

met attracties die bijna recht voor de deur staan opgesteld. Binnenstadbewoners weten dat er 

enkele keren per jaar een kermis en andere festiviteiten plaatsvinden in de stad, waar enige hinder 

kan ontstaan.  

 

Vraag 3: Zijn de aanwonenden geïnformeerd over de plaatsing van attracties aan de Deldenerstraat? 

Zo ja, kunt u aangeven wat de reacties hierop zijn geweest? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeffrey Scholten 

BurgerBelangen Hengelo 


