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Statutaire Doelstellingen van de Vereniging Fietsersbond 

 Belangenvereniging voor bijna 13,5 miljoen fietsers in Nederland 
 ±35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve vrijwilligers met een 

ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht.  
De Fietsersbond staat voor: 

 hoge kwaliteit van fietsen in Nederland, gelet op veiligheid, 
bereikbaarheid, het fietsproduct en de dienstverlening 

 meer ruimte voor fietsers in letterlijke en figuurlijke zin 
 stimulering van het fietsgebruik 
 nóg plezieriger en gezonder leefklimaat 

 
Actieve leden van de Fietsersbond in Hengelo 
 
o Louise Oud-Huethorst  

 
o Melis Jan Gilde, Parijsstraat 53, 7559 KP Hengelo   
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06 – 446 58 069, gilde@hetnet.nl of provoverijssel@fietsersbond.nl 
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074 – 349 1893, victor.schmidt@kpnplanet.nl 

 
o Vacature: zie functieprofiel op pagina - 31 -  
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Terugblik op het fietsjaar 2016 – 2017 
Door: Jan en Melis Jan 
 

Opvallende resultaten Fietstelweek 2016 
Na een eerste proef in 2015 hebben de deelnemers aan de Fietstelweek actie 
met hun speciale volg-app weer de nodige data geproduceerd. Vanuit 
Hengelo bezien zijn er in elk geval een paar opvallende resultaten:  

 Snelste rit in Hengelo! 
 Meeste deelname door scholieren in Overijssel 
 Hoofdroutes zijn 100% match met strooiroutes 

 

 
 

F35 
De eerste fietssnelweg van de wereld heeft ook het afgelopen jaar 
vooruitgang geboekt, en dan met name binnen de gemeente Hengelo en 
Borne. Met de 1,3 km rode loper tussen de Amerikalaan en de Deldensestraat 
is er enorm veel winst geboekt, en zie je het gebruik op dit stuk nog dagelijks 
stijgen: een pareltje! Ook in de richting van Enschede vormen de recht 
getrokken doodspoor-chicane, de gebufferde oversteek van de Kuipersdijk en 
natuurlijk de bijna-oplevering van het Watertorenpark (staat gepland nog vóór 
deze zomer) een echte vorstelijke entree van Hengelo. Vanaf het 
Twekkelerplein staan alle windstreken in Hengelo open, en lijkt hiermee echt 
een toekomstig druk en groot centraal fietsknooppunt te ontstaan. Natuurlijk 
houden we daarom ook hier de boel goed in de gaten, en hebben we ook hier 
via een zienswijze voor diverse fietsvriendelijke verbeteringen van het 
voorlopig ontwerp gepleit, wat voorlopig heeft geleid tot een ontwerp zoals in 
het onderstaande plaatje. Als we hier nog iets kunnen doen aan de 
langsparkerende auto’s (met gevaar voor openslaande portieren) en ervoor 
kunnen zorgen dat na 10-20 jaar de kwaliteit van de F35 niet door 
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wortelopdruk teloor gaat, dan hebben we echt ook hier een stukje fietskwaliteit 
aan het toch al uitgebreide fietsnetwerk van Hengelo kunnen toevoegen.  
 

 

Fietsstad Verkiezingen 2018 via motie 
In de vergadering van de Hengelose gemeenteraad op 8 november 2016 is 
de Motie 2069032 – “Hengelo Fietsstad 2018” unaniem aangenomen. 
Daarmee geven de Hengelose politieke partijen aan zeer fietsgezind te zijn! 
Deze motie heeft GroenLinks samen met D66 ingediend. De Fietsstad 
verkiezingen worden georganiseerd door de landelijke Fietsersbond (zie ook 
verderop in deze Raddraaier).  

Met rotonde naar Raad van State 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van het zuidelijke deel van de 
Laan Hart van Zuid kiest de gemeente Hengelo op de kruisingen met de 
Breemarsweg en het Industrieplein voor een verkeersregelinstallatie (VRI) in 
plaats van een rotonde. De Fietsersbond heeft hier het afgelopen fietsjaar op 
meerdere momenten bezwaar tegen gemaakt middels indienen van een 
zienswijze en mondelinge inspraak tijdens de Politieke Markt. Ook was er 
bilateraal vooraf ook al duidelijk aangegeven wat ons standpunt hierin is. 
Daarbij verwijzen wij ook naar de richtlijnen van CROW, onderzoek van 
SWOV en de aanbeveling van de ANWB (zie ook de uitgebreide bijdrage op 
bladzijde - 18 -. 
Toch meent Hengelo te moeten vasthouden aan een VRI-kruising, en daarom 
wordt nu voor het eerst in ons bijna 30 jaar bestaan van de afdeling Hengelo 
een beroep aangetekend bij Raad van State. Op 17 mei is de afdeling 
Hengelo uitgenodigd bij de zitting, en we houden u op de hoogte van de 
afloop hiervan. 

Fietssnelweg knooppunt Twekkelerplein – Hengelo 
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Fietsparkeren 
Ook het fietsparkeren vormt een vast aandachtspunt voor de afdeling. 
Fietsers, en zeker die met een duurdere E-bike, willen ook graag met hun 
rijtuig terug naar huis kunnen na afloop van een vrolijk bezoek aan de 
binnenstad. Het eigen fietsparkeeronderzoek van 2015 heeft duidelijk 
gemaakt hoe het gaat, maar ook waar er behoefte aan is. De bal ligt nu bij de 
gemeente. Ideeën om bijvoorbeeld bewaakte en overdekte plekken vrij te 
maken in alle autoparkeer garages, zien we voorlopig alleen nog bij de 
Beursstraat. Wel heeft ProRail een fraaie fietsflat opgeleverd, maar het 
gebruik van de bovenste etages en het “wild parkeren” blijft nog een groot 
punt van zorg. Fietsers worden nu ook nog niet beloond om de hellingbaan op 
te rijden. Hoe anders zou dat zijn als ze hiermee ook nog eens sneller bij de 
trein konden komen. 

Gemeenteraadsverkiezingen; 21 maart 2018 
Volgend jaar maart worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De 
verkiezingsprogramma’s, de debatten en de coalitieonderhandelingen na de 
landelijke verkiezingen zijn uitgelezen mogelijkheden om te lobbyen voor een 
stevige fietsparagraaf. 
Het landelijk bureau gaat de lokale Fietsersbondafdelingen nog meer dan 
voorheen actief ondersteunen bij die lobby. Zo kunnen we commentaar 
vragen op onze conceptlijst met programmapunten, worden na de zomer 
debattrainingen georganiseerd en procesadviezen gegeven. 
Hoewel we midden in de periode zitten van de landelijke verkiezingen en 
aansluitend de kabinetsformatie, maken in deze tijd de landelijke politieke 
partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen een rompprogramma voor de 
lokale schrijvers van de verkiezingsprogramma’s. Net als vier jaar geleden is 
er een lijst met concrete programmapunten gemaakt die zij kunnen gebruiken 
bij het maken van een fietsparagraaf in het rompprogramma. De lijst is in 
maart naar elke landelijke politieke partij gestuurd én naar de Vereniging voor 
Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) gestuurd. Hier gaat de 
Fietsersbond Hengelo binnenkort mee aan de slag. 

Herbestratingsprojecten en opgeloste knelpunten 
Dat het paaltjesleed voorlopig nog niet geleden is, bewees maar weer de 
situatie op de grens tussen Borne en Hengelo. Het niet conform CROW 
plaatsen van een rij van 3 
paaltjes leidde in het 
pikkedonker tot een fatale 
aanrijding. Help ter plekke 
was gelukkig redelijk snel 
geboden, ondanks het late 
uur, want het is hier echt een 
onbenoemde en fantastisch 
ontvlochten hoofdfietsroute, 
en dat trekt gelukkig veel 
fietsers aan. De melding op 
het Meldpunt werd meteen 
opgepakt door in dit geval de 
gemeente Borne, en het 
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resultaat stemt meer tot tevredenheid, ookal is het nog wel even wachten op 
de straatverlichting, maar dat lijkt een kwestie van niet al te lange tijd, want 
Borne groeit hard, en wij fietsen mee!  

Overijssel 
Het afgelopen jaar is ons kerngroep lid Melis Jan op pad geweest vanuit 
Hengelo om namens de Fietsersbond ook in Zwolle onze standpunten uit te 
dragen. Er zijn in elk geval nog nooit zoveel samenwerkingsverbanden 
opgezet, en er lijkt zelfs een nieuwe zusterafdeling te ontstaan in Rijssen-
Holten. Kortom, ook hier draagt Hengelo haar steentje bij, en mede daarom 
zijn we ook op zoek naar nieuwe kerngroep leden. 

Afscheid 
We namen dit jaar afscheid van Marten Wassink en willen hem veel succes 
en plezier wensen met zijn activiteiten voor de Fietsschool van de 
Fietsersbond. 

Vacature 
Op de volgende bladzijde hebben we een functieprofiel geplaatst want we zijn 
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die Hengelo nog beter op het fietszadel 
willen helpen. We streven naar een kerngroep van 4 of 5 actieve leden, dus 
als we hier 1 of 2 nieuwe vrijwilligers voor mogen opleiden, dan doen we dat 
graag!  

Nieuwe Website 
Tot slot heeft de Fietsersbond ook een nieuwe web-site, dus mocht je iets niet 
meer kunnen vinden, laat het ons dan weten, dan kunnen we dit voor jullie 
fixen. 
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Nieuws uit Overijssel 
Door: Melis Jan 
 
Niet alleen de gemeentes krijgen meer met de provincies te maken, maar ook 
de Fietsersbond zal meer richting de provinciehoofdstad Zwolle moeten gaan 
om nog iets mee te krijgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
“Mobiliteit” en alles wat hiermee samenhangt. En zo blijkt is dat een flinke 
waslijst van zaken die het afgelopen jaar weer om aandacht vroegen. 
Inmiddels wordt dit door een team van drie leden opgepakt, dus dat maakt het 
wel zo leuk en aantrekkelijk! 

Koersdocument Fiets 2016-2020 
Op dit moment spelen er op provinciaal niveau diverse zaken waarin ook het 
fietsbelang tegen het licht gehouden moet worden. De meeste energie en tijd 
ging daarbij afgelopen jaar uit naar de vaststelling van Koersplan Fiets. Maar 
ook zijn er de Nationale Omgevingsvisie, Omgevingsvisie Overijssel en 
diverse projecten waarin fietsen als alternatief voor de bus moet gaan dienen 
die om aandacht en bestudering vragen. Daarnaast ondersteunden wij de 
afdelingen bij hun activiteiten voor de Fietsstad2018 verkiezingen. Deze 
verkiezingen hebben dit jaar een andere opzet, en elke stad of dorp kan 
meedingen. Wel moeten er minimaal 100 enquêtes worden ingevuld. Bekend 
is dat Deventer, Rijssen-Holten en Hengelo serieus werk maken om de titel 
voor 2018 binnen te halen. Overijssel gaat ervoor! 
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F35 maakt vaart door Binnenstad Hengelo 
Door: Melis Jan en Victor 
 
Wie regelmatig naar Enschede fietst, 
kan het niet zijn ontgaan. In deze 
richting begint de F35 zijn definitieve 
vorm te krijgen. Zowel in Hengelo als 
in Enschede wordt er alles aan 
gedaan om de ontbrekende stukken 
fietssnelweg aan te leggen. In 
Enschede wordt gewerkt aan de 
fietsbruggen over het Colosseum en 
de Auke Vleerstraat. In Hengelo is het 
AKZO-spoortje verdwenen en 
daarmee ook de gevaarlijke slinger-
met-rails oversteek in de F35 netjes 
recht getrokken. De kruising met de Kuipersdijk (zie foto hierboven) is 
gerealiseerd. Weliswaar nog met minimale maatvoering van het opstelvak van 

4x4 meter, maar toch. Het traject door 
het nieuwe Watertorenpark (zie foto) is 
op een haar na gereed. Elders in deze 
Raddraaier staat het geplande tracé 
naar de centrumring al op de 
stadskaart getekend. 
 

 
Door de Binnenstad richting de 
Grobbentunnel zijn de ontwikkelingen 
minder voortvarend zo lijkt het. Wél 
heeft onze de buurgemeente Borne 
haar taak voortvarend aangepakt, en 
gewoon even 1200 meter lang een 
biljardlaken van 4 meter breed 
gestrekt rood asfalt voor de fietsers 
neergelegd. 
 

Denkbare tracé opties 

Vanaf de Grobbentunnel richting centrum zijn er wat ons betreft meerdere 
opties denkbaar die in de buurt komen van de kwaliteit die in het Masterplan 
F35 staat beschreven. Het gaat globaal nog om twee tracé stukken. Uit 
betrouwbare informele bron vernomen lijkt gemeente in te zetten op (zie rode 
route op het kaartje van blz.- 12 -): 
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1. Tracé van 1,1 km langs de Slachthuisstraat richting Bankastraat via 
mogelijkerwijs een artistieke fietsbrug  

a. maar een variant die langer langs het spoor gaat en via de 
Generatorstraat naar de Antillenstraat loopt is wat ons betreft 
ook nog denkbaar en exact even lang 

2. Tracé van 1,8 km langs de Bankastraat, Marskant, Industrieplein, 
Parallelweg Ls naar het nieuw in te richten Twekkelerplein, met een 
reeks van maar liefst 4 of 5 verkeerslichten (VRI’s) 

a. maar wat ons betreft is een belevingsroute die is ontvlochten 
van het autoverkeer via het fraai ogende Bevrijderslaantje 
(foto hieronder), langs het nieuwe stadskantoor, door de 
Beekstraat en langs de Markt en Molenstraat richting het 
Prins Bernardpantsoen en de Velourstunnel een optie. 
Hierbij wordt slechts één VRI gekruist, die mogelijk zelfs nog 
voorkomen kan worden door een andere keuze voor het 
tracé voor autoverkeer vanaf het Twekkelerplein richting 
centrum. 

 

b. of met een doorsteek langs de Heemafstraat naar de pas 
zeer fraai heringerichte Pastoriestraat
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c. of langs de Bankastraat via de Helmerstraat, 
Dorpsmatenstraat (zie foto) en Prinses Beatrixstraat en 
vervolgens via de gemeentelijke route richting de 
Gieskesstraat 

 

Maar het simpele feit dat wij hier zo 
even al vier opties aangeven laat al 
zien waar onze voorkeur naar uit 
gaat, daarbij puur en alleen gelet op 
het belang voor de fietsers: een 
zoveel mogelijk van autoverkeer 
ontvlochten route. 
Zo voert de rode route langs de 
Marskant langs een zeer drukke 
weg met erg veel uitlaatgassen en 
zijn er maar liefst 17 kruisingen met 
snelverkeer die al dan niet met een 
voorziening geregeld of verbeterd 
moeten worden. Daarbij komt ook dat het wachten op drukke kruisingen voor 
fietsers extra ongezond en oncomfortabel is vanwege de ter plekke sterk 
verhoogde concentraties van ultra fijnstof. Dit willen we koste wat kost zien te 
voorkomen. Dit vormt bijvoorbeeld ook een geschilpunt bij de opheffing van 
de rotonde op het Industrieplein, en hopelijk zal Raad van State ons op 17 

mei bij deze zienswijze gaan 
steunen. Ook zijn er langs de 
door de gemeente voorgestelde 
route nog meerdere kleinere 
kruisingen met zijwegen waar 
regelmatig ook het autoverkeer 
actief is. Een voorbeeld hiervan is 
het wachtend autoverkeer bij de 
in-/uitrit van de De Brink 
parkeergarage. De situatie zoals 
op deze foto willen we voorkomen 
op de F35.  
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Figuur 1 Kaartje met tracé opties en hun kenmerken en knelpunten. 

Overigens zijn fietsers natuurlijk altijd vrij om zélf te kiezen hoe zij hun weg 
vervolgen, en in dat opzicht zijn wij nu al redelijk tevreden met de 
mogelijkheden die de Binnenstad van Hengelo biedt voor haar fietsers, ookal 
is het soms misschien wat zoeken: échte fietskenners weten de weg natuurlijk 
wel, maar als we bezoekers kunnen helpen met een aangegeven route is dat 
pure winst. In de Tubantia lezen wij ook dat het nog een grote uitdaging is 
voor wethouder Elferink om de Binnenstad vitaal te houden. Daarom gaan wij 
binnenkort ook hier maar eens kennismaken, en misschien al op de 
Motiemarkt van 24 mei. Want fietsen is natuurlijk niet alleen infrastructuur en 
wegbeheer, maar heeft zeker ook te maken met Duurzaamheid en Ruimtelijke 
Ontwikkeling en menselijke vitaliteit.  

Ideeën voor eerste Hengelose Motiemarkt 
 
De ideeën die we nu hiervoor hebben: 

1. Oprichting Fietsplatform met full-time projectleider van gemeente 
2. Aanpak kruising Laan van Driene met PC Hooftlaan 
3. Uitbreiding fietsparkeren Binnenstad (overdekt, met nietjes en camera  

bewaakt) 
De oprichting een Fietsplatform, naar model van mede kandidaat Fietsstad 
Rijssen-Holten, kan leiden tot een véél groter draagvlak voor aanpak en 
keuze voor fietsvriendelijke oplossingen. 
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Inventarisatie van organisaties en partijen die in Hengelo in aanmerking 
komen om deel te nemen aan Fietsplatform HENGELO leidt voorlopig tot de 
onderstaande lijst: 

 Vertegenwoordigers van de fietsenwinkels in Hengelo en omgeving (en 
dat zijn er véél, dus dat is ook een goede maat voor de Fietsstad2018 
verkiezing!) 

 Winkeliersverenigingen 
 Werkgeversorganisaties 
 Wielercoryfee Joost Posthuma - via Nacht van Hengelo 
 Veilig Verkeer Nederland 
 ANWB 
 (Fiets)sportvereniging 

o Race en Toerclub Hengelo 
o Hengelose Wielervereniging De Tubanters 
o Fietscross vereniging Twentse Ros 
o Schaatsvereniging HIJC 

 Verkeerscommissies van lagere en middelbare scholen in Hengelo (dat 
zijn er vast ook erg veel) 

 Vertegenwoordiger van Regio Twente / Provincie Overijssel 
 Bureau Hengelo voor toerisme en recreatie 
 Fietsambtenaar en een projectleider van gemeente Hengelo 

Routeplanner 
Door: Melis Jan 
 
De Fietsersbond heeft in de loop van ongeveer 10 jaar een eigen beschrijving 
van het Nederlandse fietsnetwerk gemaakt, en dat allemaal met inbreng van 
een lange lijst vrijwilligers, de zogenaamde “editors”. Onderhoud van de 
database blijft altijd noodzakelijk, want overal zijn er nog steeds 
ontwikkelingen om het fietsen nog meer vooruit te helpen, zo ook in Hengelo 
en omgeving. Sommige paden worden beter verhard, of er ontstaan nieuwe 
vaak recreatieve doorsteekjes en die brengen ons op tot dusverre 
onherbergzame en oogstrelend mooie plekken in Twente.  
Naast dit “achtergrondswerk” staan ook aan de gebruikerskant van de hieraan 
gekoppelde Routeplanner de ontwikkelingen niet stil. Met een steeds groter 
aanbod van route-filters kunnen fietsers sneller routes maken die passen bij 
hun behoefte van dat moment. En mocht dat allemaal niet genoeg zijn, dan 
kun je zelf ook filters samenstellen voor een “Mijn Route”. En het is natuurlijk 
mogelijk om routes op jouw favoriete GPS apparaat te gebruiken, op te slaan 
en te delen. Dus leef je eens uit, pak de fiets, en volg! 
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Masterclass excursie naar Rotterdam 
Door: Melis Jan 
 
Onder het mom van “F35 = Zorg Preventie” is er met de derdejaars 
Masterclass leerlingen van het Bataafs Lyceum een project gedaan, en een 
onderdeel hiervan vormde een excursie naar Rotterdam. Niet direct een stad 
die doet denken aan fietsen, maar juist wél een stad waar je groot, 
vernieuwend en uitdagend leert denken, en dat paste dan weer mooie in het 
RUIM|DENKERS initiatief met thema “Ruimte en Zorg” van de Provincie 
Overijssel waar onze afdeling voor werd uitgenodigd. De NS bood ons voor 
minder van €7,20 een groepsretour ticket, en Provincie Overijssel nam 
vervolgens alle reiskosten over. Mooier samenwerking is nauwelijks 
denkbaar. 
En zo werden wij 11 oktober 2016 ontvangen door Jan Laverman; kersvers 
erelid, voorzitter van de afdeling Rotterdam en ligfiets pionier in hart en 
nieren. In krap 3 uur tijd heeft Jan ons met nog twee andere vrijwilligers alle 
fiets oplossingen en resterende uitdagingen in het gebied tussen het Centraal 
Station en de Willemsbrug laten zien, en de leerlingen hebben dit dankbaar 
meegenomen naar Hengelo.  
De fietsparkeergarage onder het volledig vernieuwde Centraal Station is 
natuurlijk een kroon juweel, maar zo is er nog veel meer te vertellen maar 
beter is natuurlijk om zelf een keer de fiets te pakken en deze wereldhaven 
van dichtbij te beleven. 
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Kom 20 mei 2017 naar de Hengelose 
 
 

STEMDAG 
 
 

bibliotheek aan de Beursstraat 
(van 10:00 tot 15:00 uur) 

 
vul samen met ons de enquête in 
en ontvang een leuke verrassing! 

 
 

www.FIETSSTAD2018.nl 
(thuis invullen telt ook!) 
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Hengelo 
www.fietsstad2018.nl 

 
“Fietsen = Beleving” 

Fietsstad Verkiezingen 2018 
Door: Melis Jan en Victor 
 
Via een motie heeft de gemeenteraad het college opgedragen om met 
Hengelo actief deel te nemen aan de door de (landelijke) Fietsersbond 
georganiseerde verkiezing Fietsstad 2018. 
 De integrale tekst van de motie luidt: 

De Gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op 8 november 
2016, 
Constaterende dat: 

 De gemeenteraad van Hengelo het Actieplan Fietsen 2015-2018 
in 2015 heeft vastgesteld  

 De Fietsersbond afdeling Hengelo in grote lijnen tevreden is met 
het Actieplan  

 De gemeente Hengelo duurzame mobiliteit stimuleert 
Overwegende dat: 

 Hengelo tot de gemeenten behoort met het hoogste percentage 
fietsers 

 Hengelo het fietsen wil blijven bevorderen, stimuleren en (nog) 
veiliger wil maken 

 Fietsen een goede bijdrage geeft aan het streven naar 
duurzaamheid en gezondheid 

 Een campagne voor Fietsstad 2018 veel inwoners in Hengelo 
zal aanspreken 

Spreekt uit dat: 
 Een deelname van Hengelo aan de verkiezing Fietsstad 2018 de 

ambities van het Actieplan Fietsen 2015-2018 onderstreept en 
hiermee kan uitbouwen in de toekomst 

Draagt het college op: 
 Met Hengelo actief deel te nemen aan de door de (landelijke) 

Fietsersbond georganiseerde verkiezing Fietsstad 2018 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Maar voorlopig beginnen we op zaterdag 20 mei met een STEMDAG in 
Bibliotheek aan de Beursstraat, en aan al onze leden de oproep om deze dag 
samen de enquête in te vullen, met als dank een leuke verrassing en nadere 
kennismaking. 
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Tops: 
 Veel veilige en ontvlochten fietsbeleving 
 Goede fietsvoorzieningen en onderhoud 

 Centraal gelegen in netwerk van snelfietsroutes  

Tips: 
 Speed Bikes en scooters vrijlaten op de busbanen van Hengelo, 

om overlast op fietspaden te verminderen. 
 Vervang alle VRI kruisingen door een rotonde 

 Ondersteun initiatief voor F01 richting Deventer 
 Ondersteun initiatief voor F?? richting Arnhem  
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Figuur 2 Kaartje met tracé opties en hun kenmerken en knelpunten. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 
Door: Melis Jan 
 
Ook voor 2018 heeft de Fietsersbond in Hengelo haar plannen gereed, en 
omdat we volop in de race zijn voor de titel van Fietsstad2018 en er een 
unaniem aangenomen gemeenteraadsmotie ligt, willen we het fietsgaskraan 
echt vol open draaien. Omdat we nog vroeg zitten, willen we hierbij alvast 
proberen vast te stellen wat er de afgelopen 8 jaar van ons destijds 
geformuleerde wensen terecht is gekomen. Daarom staat hieronder onze 
aanbeveling uit 2010 (in 2014 organiseerden we een fietstocht met de 
raadsleden), en zien we dat er op pakweg 50% van onze aandachtspunten 
een gunstig vervolg is geweest. (* = opmerking anno 2017) 
 

o een gemeentelijk fietsbeleid en –budget voor de komende raadsperiode 
 

o blijvende aandacht voor de problematiek van fietsenstalling in het 
stadscentrum en de stationsomgeving; instelling van bewaking en 
overdekking van de stalling aan de Kloosterhof 
 we moeten het fietsparkeren nog zien te verbeteren, maar gelukkig is het 

op zaterdagen overvol met fietsen in de binnenstad, dus wat wil je nog 
meer! 
 

o verbetering van de onderhoudstoestand van de fietsvoorzieningen, met name 
in het oude gedeelte van de stad (ruwweg ten zuiden van de lijn 
Deldenerstraat – Oldenzaalsestraat). De kwaliteit van de fietsvoorzieningen in 
het noordelijke deel van de stad, behoudens enkele kleinere uitzonderingen, 
kunnen daarbij als voorbeeld dienen. 
 

o uitbreiding van het vier richtingengroen voor fietsers in de 
verkeerslichtregeling. 
 

o aanleg van ontbrekende schakels in het hoofdroutenetwerk in de stad zoals 
de fietsverbinding centrum – Groot Driene, de F 35 richting Enschede, 
richting Borne en door het centrum. 
 Dit laatste rode punt hadden we destijds nog niet expliciet genomen, maar 

lijkt het komende fietsjaar zijn beslag te gaan krijgen. 
 

o verbetering van de afhandelingprocedure van klachten en meldingen die 
fietsvoorzieningen betreffen  
 (dit begint sinds kort weer beter te lopen, en het lijkt erop dat ook 

meldingen via het Fietsersbond Meldpunt weer worden opgepakt). 
 

o invoering van het concept OV-fiets. Hengelo blijkt een van de weinige 
verkeersknooppunten in het land te zijn zonder de mogelijkheid op het station 
een OV-fiets te huren. (er is een fietsautomaat, en dat levert nogwel eens een 
uitdaging in het gebruik, zeker voor ouderen) 
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o bewegwijzering van de stadsfietsroutes en van routes naar omliggende 
plaatsen en markante punten in de stad en directe omgeving. 
 Met de toegenomen mobiele GPS mogelijheden, is dit een iets minder 

belangrijk punt , en de sitautie is niet verbeterd maar 
stabiel gebleven. 

Raad van State beslist over rotonde 
Laan Hart van Zuid 
Door: Melis Jan 
 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van het zuidelijke deel van 
de Laan Hart van Zuid kiest de gemeente Hengelo op de kruisingen met 
de Breemarsweg en het Industrieplein voor een verkeersregelinstallatie 
(VRI). De Fietsersbond heeft hier op meerdere momenten bezwaar tegen 
gemaakt en tekent nu op 17 mei beroep aan bij Raad van State. 
 

Bezwaren Fietsersbond 
Zoals bekend is (on)bewuste rood-licht negatie door verkeersdeelnemers een 
belangrijke oorzaak van veel ernstige verkeersongelukken, waarbij vooral 
fietsers betrokken zijn. De Hengelose kerngroep van de Fietsersbond heeft 
daarom het afgelopen jaar meermaals sterk gepleit voor het behoud van de 
huidige rotonde aan het Industrieplein en vraagt bovendien een rotonde aan 
te leggen op het kruispunt met de Breemarsweg. Hierbij verwijst de 
Fietsersbond naar rapporten van SWOV en ANWB waarin deze instanties 
aanbevelen om waar mogelijk op een kruispunt een rotonde toe te passen. 
Ernstige ongevallen hebben zich op het Industrieplein nog nooit voorgedaan 
en er zijn ook nooit ernstige en/of dagelijkse opstoppingen. Daarom zou deze 
rotonde behouden moeten blijven, en zou de kruising met de Breemarsweg 
ook als een rotonde uitgevoerd moeten worden.  

   
 
De twee belangrijkste aangevoerde argumenten van de gemeente Hengelo 
om ter plaatse een VRI toe te passen zijn dat de doorstroming van het 
openbaar vervoer op een rotonde mogelijk in de knel raakt en het vermeende 
grotere ruimtebeslag van rotonde voldoende capaciteit heeft om de verwachte 
verkeersstromen te verwerken, en de gemeente schrijft dit ook in haar “Nota 
van Uitgangspunten – Hoofdinfrastructuur” (NVU-H) op blz. 125. Ook het 
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argument van de gemeente dat een rotonde te groot is op dit kruispunt is 
discutabel, want het nieuwe ontwerp voor de VRI-kruising heeft een diameter 
van 80 meter, terwijl de grootste rotonde in Hengelo in de Bornsestraat 
slechts een diameter van 60 meter heeft. 
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Figuur 3 – Rotonde Industriepiein die 1 mei 2017 is gesloopt ten gunste van een verkeerslicht 
kruising. 

Fietsgezondheid 
De Fietsersbond voegt hier nog als extra argument aan toe dat het voor 
fietsers in verband met de sterk verhoogde concentratie aan ultra fijnstof 
ongezond is om te moeten wachten in een gebied rondom een kruising. Dit 
euvel speelt beduidend minder op rotondes met fietsers in de voorrang. 

Beroepschrift 
In haar besluit houdt de gemeente Hengelo desondanks toch vast aan haar 
standpunten en daarom heeft de kerngroep een beroepschrift opgesteld ten 
faveure van een rotonde aan de Breemarsweg en die ingediend bij de Raad 
van State. Een rotonde met fietsersvoorrang inleveren voor stoplichten is voor 
fietsers geen goede zaak met het oog op verkeersveiligheid, doorstroming en 
gezondheid. 
Hierop ontving de Fietsersbond 21 maart j.l. het verweerschrift van de 
gemeente, en onderbouwing blijkt erg mager en brengt geen nieuws. Wel 
wordt in het verweerschrift teruggegrepen op de sterk gedateerde NVU-H uit 
2004. De Fietsersbond twijfelt of deze uitgangspunten anno 2017 nog wel 
actueel zijn. 
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Decennium rotonde ontwikkelingen in Twente 
Maar om aan te tonen dat de rotonde echt een serieuze hit aan het worden is, 
hebben we in een eigen onderzoek de rotondes in Twente haarfijn in kaart 
gebracht (zie plaatje hieronder).  
Dit onderzoek stelt de keuze van Hengelo in vergelijking met de situatie die 
zich de afgelopen 10-15 jaar in Twente heeft ontwikkeld op het gebied van de 
verkeersveiligheid en het daarbij toepassen van rotondes. Duidelijk is dat 
rotondes een veel voorkomend fenomeen zijn, juist ook in en om Hengelo. 
Bovendien lazen we tot onze verbazing dat in de inspraakreacties op de NVU-
H-2004 de Stichting Hart van Zuid destijds ook voorstander was van rotondes 
op de drie grote kruisingen in de Laan Hart van Zuid. Sterker nog, het 
projectbureau Hart van Zuid adviseerde in de NVU-H juist in bijna de zelfde 
bewoordingen dat rotondes een prima inrichting van de kruisingen kunnen 
zijn, en verwijst hiervoor ook naar de Duurzaam Veilige aspecten. 
En zo is er 26 april j.l. alweer een nieuwe rotonde aangekondigd op de 
kruising van de drukke N344 met de Molenweg tussen Deventer en Holten. 
Weliswaar is dit geen Regio Twente, maar wel de Provincie Overijssel die 
hiermee als wegbeheerder een gekende ongevalsplek van haar lijstje wil 
afstrepen. In dit geval heeft de Fietsersbond afdeling Deventer haar advies 
werk geleverd in de totstandkoming van dit besluit. 

Verwachting 
Daarom is de inschatting van de Fietsersbond dat Raad van State na 17 mei 
een gunstig oordeel zal vellen voor toepassing van rotondes op de Laan Hart 
van Zuid. Een gunstige uitspraak van Raad van State zou Hengelo zeker een 
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verhoogde kans kunnen gaan geven op de titel Fietsstad2018. We hebben er 
alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 

Evaluatie herbestratingsprojecten 
Door: Melis Jan 

Deurningerstraat 
Tot ieders grote blijdschap is de Deurningerstraat sinds de zomer van 2016 
weer volledig opengesteld voor alle verkeer. Waar de fietsers voorheen over 
een zeer krappe fietsstrook een veilige weg moesten zien te vinden, loopt nu 
een rode loper van 2,0 meter breedte. Dit is mede mogelijk gemaakt door de 
inschikkelijke opstelling van de aanwonenden en de ondernemers langs deze 
straat, maar de aanleiding was natuurlijk minder vrolijk nieuws voor enkele 
families in Hengelo in de zomer van 2015. Terecht dat de gemeente hiervoor 
een blijvende herdenkingsplek heeft ingericht, en vanuit deze positie betuigen 
wij ons diepe medeleven. 

Torenlaan 
Na de Deurningerstraat moest Hengelo in 2015 ook een fietsongeval 
meemaken langs de Torenlaan. Oorzaak was (ook hier) een afgeleide 
chauffeur die zijn telefoon belangrijker vond dan de situatie op de weg. De 
genomen maatregelen helpen om de gemiddelde snelheid van het verkeer te 
remmen, maar fietsers moeten nu wel echt van de rijbaan afbuigen, omdat de 
gemeente een erg brede verkeersremmer heeft toegepast. Daar waar als 
benchmark situatie in de Parijsstraat (een 30 km zône) succesvol met 2,5 
meter brede remmers wordt gewerkt, zijn in de Torenlaan 3,5 meter brede 
remmers toegepast. Deze 50 cm breedte wordt aan weerszijden nu opgelost 
door verdere uitbuiging van de fietsers, en ook een optisch mindere remming 
van het snelverkeer, terwijl er ter plekke wél een 30 km adviessnelheid wordt 
aangehouden. Het had dus allemaal iets zorgvuldiger gekund, en van onze 
kant zijn we er te gemakkelijk vanuit gegaan dat het opgeven van een 
referentie situatie voldoende was om tot een exact overeenstemmende 
oplossing te komen. Volgende keer allemaal nog beter opletten dus! 

  

Enschedesestraat 
Lang moesten de fietsers tussen Hengelo-Centrum en Enschede erop 
wachten, maar de scheve tegels van weleer zijn nu tot een perfecte rode loper 
gevormd, met minimale obstakels aan weerszijden, zodat kleine slingeringen 
of onverwachte situaties niet meteen tot fietsvalpartijen hoeven te leiden. Het 
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geduld is beloond, en Hengelo heeft een werkelijk fraaie toegangslaan erbij 
gekregen. Enige aandachtspunt blijft de oversteek bij het Muizentunneltje en 
de Grundellaan, maar omdat de stadsbus hier nog dagelijks rijdt, was er voor 
de fietsers echt niet meer “oversteek buffer” mogelijk, en blijft het hier goed 
opletten. 

  

Weideweg 
We zouden het bijna vergeten, maar ook de Weideweg heeft een frisse 
aanblik gekregen. Een rammelende kasseistrook heeft aan de randen een 
strak stuk asfalt gekregen. Het voordeel is hiermee dat fietsers ook een stil 
elektrisch aangedreven voertuig van achteren kunnen horen naderen, ookal is 
het rammeleffect minimaal, want er zijn stille klinkers toegepast. Maar het idee 
is goed, en het snelverkeer is hier beperkt, maar het Gilde College en Twickel 
hebben er een fraaie aanrij route bij gekregen. Wel een beetje sneu dat 
fietsers onder de tunnel geen twee-richtingen mogen gebruiken, want in de 
praktijk vormt dit amper een probleem, en zie je het ook gewoon altijd goed 
gaan.  
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Kruising PC Hooftlaan met Laan van Driene 
Door: Victor 
 
Medio 2016 kregen wij contact met de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene. 
Zo blijkt dat meerdere mensen in Groot Driene deze buurtorganisatie wijzen 
op de onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situatie bij de 
oversteekplaatsen in de PC Hooftlaan en op de nabijgelegen hoek 
Beethovenlaan / Laan van Driene. Ze spreken over ongelukken en bijna-
ongevallen. Wij hebben aangeven dat wij ook onze zorgen hebben over deze 
kruisingen. Sterker nog, de kruising bij het winkelcentrum is al jaren bekend 
bij de wegbeheerder als een concentratiepunt van ongevallen. Met de recente 
berichtgeving van Tubantia lijkt nu ook de politiek zich voor deze zaak te gaan 
interesseren. Op dit moment zijn er nog geen ontwikkelingen te melden, maar 
wat ons betreft zou dit een goed voorbeeld zijn om aan te kaarten in de eerst 
komende Motiemarkt van 24 mei 2017. Wordt vervolgd….. 
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Evaluatie Fietsparkeren 
Door: Melis Jan 
 
Al jaren lang probeert de Fietsersbond het fietsparkeren op een zelfde level te 
krijgen als dat het geregeld is voor het autoverkeer. Zeker met de optkomst 
van de (duurdere) E-bikes heeft dit echt een toenemende noodzaak. Want 
bijna elke fietser kent het gevoel van “daar had ik hem toch echt 
achtergelaten” na een (kort) bezoek aan een winkel of na zomaar even een 
wandeling. Gelukkig kunnen we dit jaar in Hengelo een paar opmerkelijke 
resultaten laten zien. 
Zo is er de nieuwe fietsflat. De eerste verdieping, dicht bij de deur, staat echt 
bomvol, en er moest ook extra handhaving worden ingezet om fietsers ertoe 
te bewegen hun rijwiel netjes te laten stallen. Deze (tijdelijke?) actie heeft 
zeker nut gehad, want de hele omgeving aan de noordzijde is vrijwel fietsloos 
en opgeruimd. Kijken we echter aan de zuidzijde, dan nemen de fietsers niet 
de moeite om hun rijwiel overdekt te stallen, maar parkeren het bezit in weer 
en wind. Wel zijn de semi-overdekte stallingen onder de fraai ogende façade 
van het station vrijwel 100% bezet, dus overdekt parkeren lijkt toch wel in een 
behoefte te voorzien, zeker wanneer je ook nog eens dicht bij de bestemming 
kunt komen. In dat opzicht zou je eigenlijk via de fietsflat ook op het perron 
moeten kunnen komen via een loopbrug. Daarmee vang je twee vliegen in 
één klap: je krijgt minder wees geparkeerde fietsen en je helpt fietsers nog 
sneller bij hun bestemming te komen. 
 

 
Figuur 4 – De nieuwe fietsflat naast noordzijde van station Hengelo. Helaas wordt de 
bovenverdieping nog maar matig gebruikt. 

Toch blijven er ook nog zorgen, want het aantal parkeerplekken in de 
Binnenstad is nog steeds niet op een niveau dat ook de drukkere momenten 
fietsers een plek geboden kan worden. Een oplossing zou kunnen zijn om 
parkeerplaatsen voor auto’s om te bouwen tot fietsparkeer plekken. En dan 
natuurlijk niet alleen opstelvakken, maar goede fietsenrekken of nietjes om je 
fiets ook stabiel neer te kunnen zetten en extra goed vast te kunnen maken. 
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Figuur 5 - Aanblik zuidzijde station Hengelo met veel 
veel fietsen. 

 

 
Figuur 6 – Overdekt en bewaakte stalling 
in een gedeelte van De Beurs  garage 
voor auto’s. 

Het valt ons op dat fietsparkeren voor bezoekers van appartementen of 
kantoor complexen in Hengelo vaak nog ondermaats geregeld is, terwijl er wel 
een parkeernorm lijkt te zijn voor auto’s. Omdat de gemeente zegt te werken 
volgens CROW richtlijnen, verwachten wij eigenlijk dat ook hier oplossing voor 
worden geboden. Uiteraard kunnen bewoners hier zelf ook op aandringen. Zo 
richten Spanjaarden en Italianen hun parkeervoorzieningen al jaren lang in 
zoals in de onderstaande foto: parkeren vóór de deur en áán een nietje. 
 

 
Figuur 7 – Straatbeeld in een mediterrane stad. 
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In Nijverdal zie je dit zelfde tafereel ook gebeuren nu de N35 niet meer door 
de Grotestraat voert. De vrijgekomen ruimte is shared space ingericht, en 
biedt meer parkeerfaciliteiten voor de fietsers, en de onderstaande foto’s zijn 
wat dat betreft kenmerkend voor de nieuwe straatinrichting.  
 

   
 

Parkeren bij ijswinkel 
Dergelijk initiatieven zou je ook graag willen zien in de Binnenstad van 
Hengelo, misschien zelfs gedreven door de ondernemers. Zou zou je 
bijvoorbeeld bij de ijswinkel aan de Bornsestraat een dergelijke inrichting 
graag willen zien. Maar navraag bij de gemeente hierover leidde tot een 
afhoudende reactie, onder het mom dat het autoparkeer plekken zijn die geld 
in het laadje brengen. Blijkbaar is dat dus bij bepaalde afdelingen en 
ambtenaren nog steeds belangrijker dan het fietsen zichtbaar ondersteunen. 
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Advertentie 
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Vacature met interesse afhankelijke werkzaamheden 

Kan fietsen in Hengelo en omgeving nóg beter? Wij weten zeker van wel!  

De Fietsersbond afdeling Hengelo zoekt daarom fietsers die zich daar actief 
en betrokken voor willen inzetten. We zijn op zoek naar een enthousiast en 
fietspositief ingesteld 

Lid van de Kerngroep 
De afdeling Hengelo van de Fietsersbond heeft in “Hengelo en omgeving” 
contact met deskundige belangenbehartigers op diverse gebieden, diverse 
organisaties, de omringende afdelingen, gemeente, provincie en de media. 
De afdeling telt op dit moment ruim 220 leden. 

De afdeling Hengelo heeft een vrijwillige Kerngroep van 4-5 actieve leden die 
helpt om de Fietsersbond in de Regio Twente tot verdere groei en bloei te 
brengen.  

De Kerngroep is op zoek naar versterking voor het uitvoeren van roulerende 
bestuurstaken, die meestal natuurlijk verdeeld worden, en ook afhankelijk zijn 
van de persoonlijke interesse. De Kerngroep vergadert gemiddeld eens per 4-
6 weken vanaf 20:00 uur bij toerbeurt bij de kerngroep leden thuis. 

Mogelijke functieonderdelen: 

 Organiseren van maandelijkse Kerngroep vergaderingen 
 Uitvoeren van roulerende bestuurlijke taken 
 Versterken van het functioneren van de afdeling 
 Onderhouden van contacten binnen de Fietsersbond en daarbuiten 
 Werken aan een grotere maatschappelijke rol voor de Fietsersbond 
 Werken aan de zichtbaarheid van de Fietsersbond in de regio 
 Gebruiken of ontwikkelen van een relevant netwerk 
 Lobbyen in lokale politiek voor een goed fietsbeleid 
 Organiseren van kenmerkende acties, 1-2 keer per jaar 
 Schrijven van makkelijk leesbare en positief kritische bijdragen voor het 

jaarlijks verschijnende afdelingsblad “De Raddraaier” 

Werkgebied: 

 De gemeente Hengelo 
 De aangrenzende noordwestelijke gebieden richting Delden, Borne en 

Oldenzaal 

Z.O.Z. 
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Wat vragen we van jou? 

 Bent een actief en/of recreatief fietser die de regio goed kent 
 Bent een actief lid van de Fietsersbond of bereid dit te worden 
 Kent de belangen en wensen van fietsers 
 Werkt graag met mensen 
 Neemt initiatief 
 Bent enthousiast over fietsen 
 Hebt een positieve houding 
 Meldt verbeterpunten via het Meldpunt van de Fietserbond 
 Bent bekend en met en actief op social media 
 Ontvangt graag de Kerngroep 1-2 keer per jaar in eigen huis 

Periode en geschatte aantal uren: 

 Zeer grotendeels zelf te bepalen met minimaal één vergadering per 
maand. 

Wat biedt de Fietsersbond? 

 Kans om pro-actief bij te dragen aan een fietsvriendelijk netwerk 
 Veel kansen om nieuwe contacten en netwerken op te bouwen en 

samen te werken op politiek en bestuurlijk vlak 
 Boeiend en maatschappelijk relevant werk met zéér goede kansen op 

concrete en tastbare resultaten 
 Vroegtijdige inspraak mogelijkheden op nieuwe gemeentelijke 

projecten in samenwerking met de betrokken (fiets)ambtenaren 
 Inhoudelijke ondersteuning 
 Themabijeenkomsten, scholing en een jaarlijkse excursie 
 Nuttige besteding van kostbare vrije tijd 
 Gezelligheid met gelijkgestemden in een informele sfeer 
 Vergoeding van reis- en onkosten 

Interesse? 

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar hengelo@fietsersbond.nl of belt 
met 06-44658069. 

  



 

Meldingsformulier voor Fiets Knelpunten 
Inleveren bij: Beursstraat 10-6 
 7551 HV Hengelo 
 
 

Aangemeld op datum: ………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………… 

Plaats: …………………………………………………………... 

Telefoon: ………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………... 

 
 
Weg(vak) of kruising: ………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

 
Knelpunt of probleem: 
 Te lang wachten bij verkeerslicht 
 Drukke straat oversteken 
 Onoverzichtelijke kruising 
 Te hard rijdende auto’s 
 Te weinig ruimte voor de fiets 
 Slecht wegdek 
 Te weinig stallingsmogelijkheden 
 Slechte fietsklemmen 
 Anders, namelijk ……………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

 
Ruimte voor foto, tekening of situatieschets (neem gerust een extra blaadje) 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt knelpunten ook melden via hengelo@fietsersbond.nl, 
maar liefst rechtstreeks via http://meldpunt.fietsersbond.nl/. 



 

 
 

 
 
 

Kom 20 mei 2017 naar de Hengelose 
 
 

STEMDAG 
 
 

bibliotheek aan de Beursstraat 
(van 10:00 tot 15:00 uur) 

 
vul samen met ons de enquête in 
en ontvang een leuke verrassing! 

 
 

www.FIETSSTAD2018.nl 
(thuis invullen telt ook!) 

 
  


