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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Verkeersbesluit aanwijzen 
taxistandplaats Kloosterhof tijdens 

uitgaansavonden  

3328736  10 november 2021 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

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 

 

Besluit 
1. Een taxistandplaats aan te wijzen op het Kloosterhof door het plaatsen van verkeersborden E5 

met onderborden OB501r en OB501l zoals is aangegeven op de overzichtstekening in dit 
besluit; 

2. Het instellen van een geslotenverklaring op de taxistandplaats uitgezonderd taxi’s tijdens de 
uitgaansavonden door het plaatsen van verkeersbord C1 met een onderbord met de tekst 

“uitgezonderd taxi’s do t/m zo 22 – 07 h” zoals is aangegeven op de overzichtstekening in dit 
besluit; 

3. Bij de doorsteek vanaf het parkeerterrein Kloosterhof naar de taxistandplaats 
eenrichtingsverkeer in te stellen waarbij taxi’s vanaf de taxistandplaats naar het parkeerterrein 

mogen rijden door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 zoals is aangegeven op de 
overzichtstekening in dit besluit; 

4. Het aanbrengen van een fysieke afsluiting tussen de taxistandplaats op het Kloosterhof en het 
Burgemeester Jansenplein door het verplaatsen van een lichtmast en het plaatsen van twee 

palen zoals is aangegeven op de overzichtstekening in dit besluit; 
5. Het parkeren toestaan van taxi’s en bussen tijdens uitgaansavonden op het laad- en losdock 

Thiemsbrug aan de Oldenzaalsestraat door het plaatsen van een onderbord met de tekst 
“uitgezonderd taxi’s en bussen do t/m zo 22 – 07 h” onder het bestaande verkeersbord E01zb 

dat staat bij de toegang van het laad- en losdock Thiemsbrug; 
6. Het opheffen van de taxistandplaats op de Markt door het verwijderen van de verkeersborden 

E5. 
 

Aanleiding 
Op de Markt is een taxistandplaats aangewezen tijdens de uitgaansavonden. Het marktplein in 

Hengelo krijgt een nieuwe inrichting. De huidige taxistandplaats voor de nachthoreca komt niet 
terug op het nieuwe marktplein. De gemeente ziet graag dat de nieuwe taxistandplaats dichter bij 

de nachthoreca komt te liggen. Dat is gunstiger voor de horecabezoekers die gebruik maken van 
het taxivervoer en voorkomt overlast richting omwonenden. Nabij het parkeerterrein Kloosterhof is 

het mogelijk een taxistandplaats aan te wijzen. Dit ligt nabij de horeca en de locatie heeft 
voldoende capaciteit voor de taxi’s. Ook tijdens evenementen op het Burgemeester Jansenplein is 

de taxistandplaats gunstig gelegen. De beoogde locatie is met diverse belanghebbenden, 
waaronder de taxibedrijven, besproken en positief ontvangen. Voor het aanwijzen van een 

taxistandplaats is een verkeersbesluit nodig.  
 

Motivering 
Overwegende: 

- dat de huidige taxistandplaats op de Markt komt te vervallen door een nieuwe inrichting van 
het marktplein; 
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- dat diverse alternatieve locaties zijn bekeken en beoordeeld; 
- dat er nabij het parkeerterrein Kloosterhof een geschikte locatie is gevonden om te gebruiken 

als taxistandplaats tijdens uitgaansavonden; 
- dat deze locatie met diverse belanghebbenden, waaronder de taxibedrijven, is besproken en 

positief is ontvangen; 
- dat de locatie buiten het autovrije gebied is gelegen en taxi’s niet door de binnenstad hoeven 

te rijden om deze taxistandplaats te bereiken; 
- dat de maatregel de veiligheid in de binnenstad verbetert; 

- dat de taxistandplaats nabij het parkeerterrein Kloosterhof gunstig gelegen is ten opzichte van 
de horecagelegenheden en het uitgaanspubliek er makkelijk een taxi kan nemen; 

- dat deze locatie voldoende capaciteit heeft; 
- dat door de inrichting en het in eenrichting aanrijden het voor taxi’s mogelijk is om de rij te 

verlaten bij een belafspraak; 
- dat er tussen de taxistandplaats het Burgemeester Jansenplein een fysieke afsluiting wordt 

geplaatst om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer het autovrije gebied in rijdt; 
- dat deze maatregelen genomen worden ter verzekering van de veiligheid en bescherming van 

de weggebruikers en ter voorkoming/beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast 
dan wel aantasting van het karakter of de functie van het gebied. 

 
Procedure 

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit 
worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen 

inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover 
daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Op grond van artikel 15, tweede lid van 

de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor het treffen van 
fysieke maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het 

aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen 
leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg 

of weggedeelte gebruik kan maken. Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, 
van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in 

te trekken. 
 

Advies politie  
Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur 

van Politie eenheid Oost-Nederland, die kan instemmen met bovengenoemde maatregel. 
 

Bezwaar 
Wanneer u belanghebbende bent kunt u, tijdens de inzagetermijn, een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste 
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een 
bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht 

(postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift. 
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Overzichtstekening 
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Aldus vastgesteld, 

Burgemeester en Wethouders van Hengelo, 
namens dezen, 

Teammanager Voorbereiding en Realisatie   

 
De heer L.A. Fikkert 

 


