
Zienswijze
Mobiliteitsvisie
Enschede

Juli 2019

De gemeente kiest voor een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad. Enschede kiest 
daarbij voor de fiets en voor een (bescheiden) vermindering van het autoverkeer. De 
Fietsersbond heeft onlangs de Fietsvisie 2040 uitgebracht, waarin beschreven wordt hoe 
Nederland er wat de Fietsersbond betreft in 2040 uit zal zien. De visie van de 
Fietsersbond en die van de gemeente Enschede verschillen nogal. De Mobiliteitsvisie is 
een stap in de goede richting, maar behoeft een verdere aanscherping.

Enschede kiest voor de fiets

Kiezen voor de fiets is een goed uitgangspunt. Echter de fiets van vandaag is niet de fiets 
van twintig jaar geleden. Er zijn fietsen met drie of vier wielen, met of zonder 
ondersteuning, slimme fietsen die grommen als ze gestolen worden en moderne 
transportfietsen die flinke ladingen vervoeren. De verscheidenheid van de fietsfamilie 
wordt steeds groter.

Op drukke routes kun je niet kinderen van 8 en ouderen van 80 op hetzelfde fietspad laten
fietsen als zware en snelle fietsers. Daar zijn andere netwerken voor nodig. De zware en 
snelle fietsen zullen naar de rijbaan moeten. Soms kan dit met een fietsstrook, soms ook 
tussen het autoverkeer. Dit vraagt dat al het verkeer in de stad maximaal 30 km/u rijdt, 
anders is dit te onveilig.

Binnenstad

De gemeente kiest voor het primaat van voetganger en fietser in de binnenstad. Dit 
uitgangspunt komt goed overeen met het STOP-principe (Stappen, Trappen, OV, 
Personenwagen) zoals dat in België bedacht is. Alle winkels en kroegen bereikbaar op de 
fiets en voldoende fietsenstallingen. Door het plaatsen van fietsenstallingen op de juiste 
plek kan het stalgedrag goed gestuurd worden. Wij pleiten ervoor om actief 
voorwielmoordenaars te verwijderen en te vervangen door stallingen met Fietsparkeur. 
Daarnaast is er een bewaakte stalling nodig voor niet-traditionele fietsen.

Goed bereikbaar met het OV, ook door het stationsplein bij het stadserf te trekken. Met de 
auto kun je prima naar het centrum en deze parkeren, maar wordt er onbegrijpelijk niet 
voor gekozen om sluipverkeer actief te weren. Wij pleiten voor 30 km/u in het gehele 
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binnensingelgebied, als je naar de parkeergarage onderweg bent is 30 snel genoeg, 
alleen sluipverkeer vraagt om 50.

De bevoorrading van winkels komt onterecht niet in de visie voor. In plaats van 
vrachtwagens pleiten wij voor het toepassen van vrachtfietsen, deze zorgen voor veel 
minder overlast. De vracht kan op een vrachtmobipunt (transportcentrum) overgeladen 
worden van vrachtwagen op vrachtfiets.

Singels en invalswegen

Een balans van lokaal fiets-, OV en autoverkeer op de singel en invalwegen klinkt redelijk. 
Inzetten op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer op de singels mag 
niet ten koste gaan van de oversteekbaarheid. Verkeerslichten moeten zo ingesteld 
worden dat fietsers niet langer dan automobilisten hoeven te wachten. 

Woonwijken

Tot onze verbazing komen de woonwijken in de visie nauwelijks aan de orde. In de 
woonwijken zou ook voor het STOP-principe gekozen dienen te worden. De buurt zou het 
domein van spelende kinderen moeten zijn, doorsneden door een aantal ontvlochten 
fietsroutes en buslijnen. Doorgaand autoverkeer hoort niet in een woonwijk. Wat geen 
woonerf is zou 30 km/u moeten zijn.

Zeker in de buurt van scholen tijdens de haal- en brengtijden zijn auto’s ongewenst. Wij 
pleiten ervoor te kiezen voor veilige scholen en dus voor het lopende en fietsende 
schoolkind. Dit vraagt ook om een gedragsverandering van ouders.

Bij wijkwinkelcentra wordt nu gekozen voor de auto, terwijl voetgangers en fietsers worden
achtergesteld. Om te stimuleren dat klanten lopend of op de fiets komen zouden de 
fietsenstallingen dichter bij de ingang moeten staan dan autoparkeerplekken en moeten er
duidelijke loop- en fietsroutes zijn. 

Parkeerbeleid wordt genoemd in de visie, minder geparkeerde auto’s vergroot de 
leefbaarheid enorm. Het zou makkelijk moeten zijn om de plaatsing van een fietsenstalling
aan te vragen bij een winkel of woning, met de optie om hiervoor een autoparkeerplaats 
op te offeren.

Extern verkeer

Zowel voor bezoekers van buiten als voor Enschedeërs zijn goede verbindingen en 
overstappunten belangrijk. Het opwaarderen van station Kennispark naar een 
intercitystation helpt bij de bereikbaarheid van het Kennispark en Universiteit. Het belang 
van goede fietsenstallingen is beschreven. 

Het idee van mobipunten, waar je kunt overstappen op OV of auto voor een rit naar buiten 
de stad, is een goede aanzet. Fietsenstallingen bij interlokale bushaltes en op plekken 
waar een deel- of huurauto kan worden opgehaald zijn hierbij een eerste stap.


