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Herinrichting
 Enschedesestraat

Actieplan Binnenstad

De herinrichting van de Enschedesestraat is 
de eerste concrete actie die voortkomt uit 
het Actieplan voor een vitale Hengelose 
binnenstad. Het Actieplan is een pakket 
maatregelen om de binnenstad te verster-
ken en werd samengesteld door Stichting 
Centrummanagement Hengelo (SCH), 
Stichting Vast-goed Hengelo (SVH), Hengelo 
Promotie en de gemeente Hengelo. Het is te 
lezen op hengelo.nl/actieplan-binnenstad

Maatregelen Enschedesestraat

Bij de herinrichting van de Enschedesestraat 
nemen we meerdere maatregelen tegelijk. 
Een opsomming van het werk dat we de 
komende periode gaan uitvoeren:

Rioolvervanging en afvoer regenwater
In een deel van de Enschedesestraat ver-
vangen we het riool. Bovendien komt er een 
brede goot in de vernieuwde Enschedese-
straat. Met die goot gaat het regenwater 
ondergronds niet langer naar het riool, maar 
naar de Hengelose beken. Het riool wordt 
zo minder belast bij hevige regenbuien. Dit 
werk doen we in nauwe samenwerking met 
het waterschap. 

Aanpassing openbare ruimte en verlichting
In het Actieplan Binnenstad is afgesproken 
dat de wandelende bezoeker het uitgangs-
punt is in de binnenstad. De openbare ruimte 
wordt daarop ingericht. De Enschedese-
straat wordt intiemer en knusser. Auto-
verkeer is er niet toegestaan (behalve binnen 
venstertijden voor expeditieverkeer). Fietsers 
delen de openbare ruimte met het winke-
lend publiek. Dit volgens het ‘shared space’ 
principe: verkeersdeelnemers zoeken zelf via 
non-verbale communicatie en oogcontact 
de beste weg. 
Nieuwe LED-verlichting gaat de nieuwe 
inrichting ondersteunen. Sfeervol licht en 
mooie armaturen geven de straat meer 
allure. Mooie gevels krijgen meer aandacht 
door ze extra uit te lichten. 

Groen en bomen
Op 4 januari is de kapvergunning voor het 
kappen van de ceder op het Burgemeester 
Jansenplein afgegeven. Daarna is de vergun-
ning ter inzage gelegd en was er de moge-
lijkheid om bezwaren in te dienen. Er zijn 
18 bezwaren ingediend. Op dit moment 
liggen deze bij de Commissie Bezwaarschrif-
ten. De commissie brengt een advies uit aan 
het college en het college beslist of de ceder 
gekapt wordt.

Op 5 maart starten de werkzaamheden aan de Enschedesestraat tussen de Langestraat 
en de Drienerstraat. De Enschedesestraat wordt in zijn geheel heringericht en krijgt een 
warmrode uitstraling. Daarna komen ook de Langestraat en een gedeelte van de Willem-
straat aan bod. Het Burgemeester Jansenplein wordt tenslotte omgevormd tot sfeervol  
evenementenplein. ‘We maken onze binnenstad samen met onze partners gezelliger en 
sfeervoller. Het Hengeloos grijs behoort bijna tot het verleden’, aldus wethouder binnen-
stad Marcel Elferink.
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Contact of vragen?

In de binnenstad komt een 
informatiekantoor waarin iedereen 
welkom is met vragen en opmerkingen. Dit 
informatiekantoor staat onder leiding van 
Mark Christenhusz (Heijmans) en wordt 
bemenst door zowel Heijmans als de gemeente Hengelo. 

•  Voor technische vragen over de uitvoering kunt u terecht 
bij de  aannemer Heijmans via contactpersoon 

 Mark Christenhusz: 06 53 54 93 11.

•  Voor andere vragen kunt u terecht bij projectleider 
 Ivo Heijenrath van de gemeente Hengelo: 14 074.

Voor een paar kleinere bomen op de 
Enschedesestraat is op 12 februari even-
eens een kapvergunning verleend. Deze 
vergunning ligt op dit moment ter inzage 
tot eind maart. De Enschedesestraat krijgt 
een groenere uitstraling. In plaats van de te 
kappen bomen komt er meer groen voor 
de kerk. De Lambertusbasiliek is een van de 
meest karakteristieke Hengelose plekken. In 
het Actieplan Binnenstad is vastgelegd dat 
de drie historische ontmoetingsplekken (het 
Burgemeester Jansenplein, het Marktplein 
en het pleintje voor de Lambertusbasiliek) 
meer allure krijgen. Een opvallende bijdrage 
daaraan levert de speciale Kerktuin vóór de 
Lambertusbasiliek in de Enschedesestraat. 

Speeltoestel en kiosken
Het speeltoestel dat nu voor Purdey en 
Witteveen staat, verdwijnt. De gemeente 
heeft besloten dat er wel een vervangend 
speeltoestel in de buurt komt. Zodra het 
werk aan de vloer van de Enschedestraat is 
afgerond, zoeken we de beste plek voor een 
nieuwe speelgelegenheid voor de jongste 
Hengeloërs.

Eén van de twee kiosken in de Enschedese-
straat verdwijnt. De kiosk voor Witteveen 
gaat weg en de kiosk voor Tasche en Ziengs 
blijft behouden. De kiosk die blijft, wordt in-
gepast in het nieuwe ontwerp van de straat.

Kunst
Kunst krijgt een belangrijke plek in de ver-
nieuwde Enschedesestraat. Het gaat daarbij 
speciaal om kunst van Hengelose kunste-
naars in de openbare ruimte. Dit past bij 
onze ambitie om onze binnenstad een meer 
karakteristiek Hengeloos karakter te geven.

Evenementen
Op dit moment vindt overleg plaats tussen 
de gemeente Hengelo, Hengelo Promotie, 
de Marktbond en de SCH. Het is de bedoe-
ling om te komen tot voorzieningen, zodat 
evenementen in de toekomst goed gefacili-
teerd kunnen worden.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten op 5 maart met 
een officiële starthandeling door wethouder 
Marcel Elferink. We beginnen met werken 
aan de zijde van de Drienerstraat, ter hoogte 
van de Appel. Eind april is het eerste deel ge-
reed en zijn we ongeveer ter hoogte van het 
reisbureau TUI. Daarna werken we gestaag 
door in de richting van de kruising met de 
Wemenstraat. Het gedeelte tot en met de 
kruising met de Wemenstraat is voor de 
bouwvak klaar.

Na de bouwvak pakt de aannemer het werk 
weer op en begint te werken vanaf de Delde-
nerstraat. Het Burgemeester Jansenplein, de 
Willemstraat (deels) en de Langestraat wor-
den ook heringericht. Het streven is om het 
werk in 2018 af te ronden. De ervaring met 
binnensteden leert dat er vaak verrassingen 
onder de grond zitten die het werk kunnen 
vertragen. In dat geval infomeren we u snel. 

Winkels en horeca bereikbaar

Voetgangers kunnen ook tijdens de werk-
zaamheden continu in de Enschedesestraat 
terecht. Winkels en horeca blijven goed be-
reikbaar. Dat geldt ook voor Twentemilieu en 
voor hulpdiensten. Overlast is natuurlijk niet 
te voorkomen maar we doen er alles aan om 
dit tot een minimum te beperken. Fietsers 
wordt gevraagd af te stappen en laad- en 
losverkeer wordt met omleidingsborden 
en in gesprekken met ondernemers, indien 
nodig, een andere weg gewezen. 


