
In de binnenstad van Hengelo én in Hart van Zuid staan de 
komende jaren veel ontwikkelingen gepland:
•  De gemeente Hengelo heeft gekozen voor een compactere 
 binnenstad waarin ruimte is voor meer woningen in bijvoor- 
 beeld oude winkelpanden. Dit is een van de onderdelen uit 
 het Actieplan om de Hengelose binnenstad levendig en  
 toekomstbestendig te maken en de winkelleegstand te   
 verminderen;
•  In Hart van Zuid zijn grote plannen voor de ontwikkeling van 
 woningbouw, hierbij richten we ons voornamelijk op stede-
 lijke doelgroepen. Deze doelgroepen bezitten minder vaak  
 een eigen auto en maken meer gebruik van alternatieven  
	 zoals	(e-)fiets,	openbaar	vervoer	en	nieuwe	vervoermiddelen		
 zoals deelauto’s;
•  Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nieuwe ontwik-
 kelingen duurzaam en klimaatbestendig worden uitgevoerd  
 en een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben, kortom: dat het er  
	 fijn	is	om	te	leven.

Parkeren en parkeernormen
Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op parkeren. Daar-
om worden er nieuwe parkeernormen voor de gebieden bin-
nenstad en Hart van Zuid voorgesteld. Parkeernormen worden 
gebruikt om te berekenen hoeveel parkeerruimte nodig voor 
bijvoorbeeld wonen of een winkel. Deze normen gelden alleen 
bij (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergun-
ning nodig is. Denk aan nieuwbouwprojecten, uitbreiding van 
bestaande bebouwing en functiewijzigingen waarvoor ook een 
omgevingsvergunning nodig is.

Ook is het aantal aan te leggen parkeerplaatsen afhankelijk 
van de type voorziening. Voor woningbouw is de parkeernorm 
afhankelijk van het type woning. Parkeren moet daarbij zoveel 
mogelijk op eigen terrein.

Het college van B en W van Hengelo stelt voor om minimale 
parkeernormen toe te passen in de binnenstad en Hart van 
Zuid. Bij minimale parkeernormen zijn er minder parkeerplek-
ken en dus minder auto’s in de straat. Daarbij wil de gemeente 
meer ruimte bieden voor andere vormen van vervoer. Om 
ergens anders parkeeroverlast te voorkomen zetten we par-
keerregulering in. 

Hiervoor moet de gemeenteraad straks een principebesluit 
nemen. Een principebesluit gaat over het voornemen voor het 
inzetten van parkeerregulering in het algemeen. Daarover leest 
u verderop meer.

Fijn leef- en woonklimaat
Door te kiezen voor lagere parkeernormen sluiten we beter 
aan	bij	de	ambities	voor	een	aantrekkelijke	stad	én	een	fijn	
leef- en woonklimaat. Ambities waarbij we duurzaam vervoer 
stimuleren, parkeeroverlast zoveel mogelijk tegen gaan én het 
gebruik van parkeergarages stimuleren. Door te kiezen voor 
een lage parkeernorm zien we minder auto’s in het straatbeeld. 
Zo blijft er meer ruimte over voor groen, water en een klimaat-
bestendige inrichting van de openbare ruimte. De keuze voor 
lage parkeernormen én het principebesluit parkeerregulering 
kan op termijn ook invloed hebben op uw situatie. 

In deze folder vertellen we u wat dit concreet voor u kan gaan 
betekenen.

Parkeernormen
Hart van Zuid 



Hart van Zuid
Hieronder beschrijven we per doelgroep wat de nieuwe parkeernormen en het principebesluit betekenen. We spreken een 
aantal keren over parkeerregulering, dat betekent: het beperken van de parkeermogelijkheden van bepaalde groepen. In dit 
geval heeft het als doel om parkeerplaatsen vrij te houden voor bewoners of bezoekers. Bij parkeerregulering kunt u denken 
aan: invoering van blauwe zones, betaald parkeren of parkeren met een vergunning of een combinatie hiervan.

Lees hieronder welke situatie voor u van toepassing is. U bent een:

A.  Huidige bewoner (rondom) Hart van 
Zuid

De situatie voor u blijft eerst zoals deze nu is. Wel 
verrichten we jaarlijks onderzoek naar de parkeerdruk 
bij u in de straat om zo een goed beeld te krijgen van 
de situatie. Daarnaast vinden we een prettig woon- en 
leefklimaat voor u belangrijk. Als gemeente willen we 
voorkomen dat nieuwe bewoners of bezoekers van 
Hart van Zuid bij u voor de deur komen parkeren en 
bij u parkeeroverlast veroorzaken. Daar willen we nu 
al op inspelen. De kans is groot dat u nu nog geen 
overlast ervaart van bewoners uit de ontwikkel-
gebieden. Daarom vraagt het college van B en W aan 
de gemeenteraad een principebesluit tot invoering van 
parkeerregulering in Hart van Zuid en de omgeving. 
Na dit besluit werken wij het verder uit. Er moet nog een 
keuze gemaakt worden over welke vorm van parkeer-
regulering. Regulering kan namelijk in verschillende 
vormen plaatsvinden; betaald parkeren, blauwe zone of 
vergunning parkeren (of een combinatie hiervan). 

Legenda

  Ontwikkelgebied Hart van Zuid

  Gebied rondom Hart van Zuid
          (bij	benadering,	specifieke	invulling	
            komt later)

We gaan als gemeente onderzoeken welke regule- 
ringsvorm het beste past bij uw omgeving. Hierbij 
houden we rekening met de verschillende buurten en 
specifiek	ook	het	beschermd	dorp-	en	stadsgezicht	
van Tuindorp. De erfgoed commissie en wijkvereniging 
Tuindorp worden tijdens de voorbereiding betrokken. 
Over wat het betekent voor u wat betreft kosten kunnen 
wij op dit moment nog niks zeggen. Dat is onderdeel 
van de uitwerking. 

De gemeente komt nog bij u terug met een voorstel 
voor de parkeerregulering. 
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Het college van B en W heeft op 2 maart ingestemd met 
het ontwerp besluit voor de nieuwe parkeernormen en het 
principe besluit voor parkeerregulering voor de gebieden 
Binnenstad en Hart van Zuid. 

Het ontwerpbesluit voor de nieuwe parkeernormen lag tot 3 
mei ter inzage, gezien de omstandigheden is de ter inzage 
termijn aangepast. De stukken zijn tot en met zondag 23 mei 
te raadplegen via www.hengelo.nl/terinzage. Hier staat ook 
hoe u kunt reageren op dit voorstel. Na het sluiten van de 
reactietermijn verwerken wij alle reacties, vervolgens wordt 
dit gezamenlijk met de nieuwe parkeernormen en het 
principebesluit voor parkeerregulering voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Deze stelt de nieuwe parkeernormen vast en 
zal een principe besluit nemen over de parkeerregulering.

Planning en vervolg
Na het besluit van de gemeenteraad zijn de nieuwe parkeer-
normen van kracht in de aangewezen gebieden. Vervolgens 
gaan wij het besluit verwerken in nieuwe beleidsregels in de 
parkeerverordening, de verordening parkeerbelastingen en 
het uitwerkingsbesluit. Tegelijkertijd starten we met de uit-
werking van parkeerregulering in Hart van Zuid. De exacte 
invoering daarvan wordt nader bepaald. Hierbij trekken we 
tegelijkertijd op met de woningbouwontwikkelingen in Hart 
van Zuid.    

D.  Ontwikkelaar/initiatiefnemer in Hart 
van Zuid

Toekomstige bewoners van de woningen komen niet 
in aanmerking voor een parkeervergunning op straat. 
Parkeren moet op eigen terrein.

C.  Toekomstige bewoner 
ontwikkelgebieden Hart van Zuid

Bij	uw	woning	zijn	goede	fietsvoorzieningen	aan-
wezig, de F35 is bijvoorbeeld vlakbij. Daarnaast is het 
openbaar vervoer op loopafstand. Het verschilt per 
ontwikkeling of u een persoonlijke parkeerplaats dicht 
bij uw woning heeft of niet. U komt niet in aanmerking 
voor een parkeervergunning op straat. Dit wordt vooraf 
door de ontwikkelaar en/of makelaar gecommuniceerd 
en vastgelegd in een overeenkomst. U kunt zelf wel 
een parkeerabonnement aanschaffen in één van de 
parkeergarages in de omgeving. Dit regelt u zelf bij de 
parkeergarage van uw keuze.

B. Ondernemer Hart van Zuid

De situatie voor u blijft eerst zoals deze nu is. Als 
college van B en W vinden wij het wel belangrijk dat u 
en uw bezoekers de gelegenheid hebben om de auto 
te parkeren. We willen voorkomen dat bewoners van 
omliggende buurten bij u voor de deur parkeren. Het 
college van B en W vraagt daarom aan de gemeenter-
aad een principebesluit voor het invoeren van een vorm 
van parkeerregulering. Dit besluit wordt in het najaar 
van 2021 verder uitgewerkt. Er moet nog een keuze ge-
maakt worden over welke vorm van parkeerregulering. 
Regulering kan namelijk in verschillende vormen 
plaatsvinden; betaald parkeren, blauwe zone of vergun-
ning parkeren (of een combinatie hiervan). Bij de keuze 
nemen we uw belangen als ondernemer mee in over-
weging. We stellen voor om bij de voorbereiding een 
vertegenwoordiging van ondernemers te betrekken.  

De gemeente komt met een voorstel voor de parkeer-
regulering bij u terug. 
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