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Goed ondernemen en prettig wonen in de Haaksbergerstraat

Geachte bewoners en ondernemers,
Zoals u weet gaat een deel van de Haakbergerstraat na de zomervakantie op de schop. De gemeente
en de wijkraad hebben de afgelopen maanden de wensen van de bewoners en de ondernemers in kaart
gebracht. In de gesprekken die we daarover met elkaar voerden hebben we goed naar elkaar geluisterd.
En we hebben duidelijk gemaakt dat niet alle verlangens gehonoreerd kunnen worden. Niettemin hebben
alle betrokkenen zich ingespannen om de Haaksbergerstraat zo te verbeteren dat het er goed ondernemen
is en prettig wonen blijft.
De vragen die uit de gesprekken naar voren kwamen en de antwoorden daarop vindt u in de bijlage.
De belangrijkste veranderingen:
Minder hard rijden

Bewoners waarschuwen al jaren voor de gevaren van te hard rijden. De verleiding om het gaspedaal nog
eens lekker diep in te drukken blijkt groot te zijn. Om daar wat tegen te doen wordt de rijweg smaller
gemaakt. En worden er meer bomen geplaatst.
Lossen en laden

Er zal een speciale laad- en losplek worden aangewezen.
Meer veiligheid voor uw fiets

Er worden in overleg met ondernemers nietjes geplaatst zodat fietsers daar hun rijwiel veilig aan vast kunnen
maken. Bekeken wordt of er een deel van de groenstrook opgeofferd zal worden voor een fietsenstalling.
Minder wild parkeren

Ondernemers willen parkeren zo min mogelijk beperken. Dat is begrijpelijk. Bewoners willen graag een
parkeerplek voor de deur hebben en behouden. Ook dat is begrijpelijk. Maar betaald parkeren, daar is de
meederheid tegen. Dus dat gaat niet gebeuren. Wel worden er maatregelen genomen om het wild parkeren
zoveel mogelijk te beperken en parkeren op de stoep onmogelijk te maken.
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Meer groen en nieuwe bomen

De bestaande bomen worden gerooid. Hun wortels beschadigen de riolering. Daarvoor in de plaats komen
nieuwe bomen dichter bij de rijbaan. Met groenstroken en de aanplant van jonge bomen krijgt de straat een
aanzien dat past bij een aantrekkelijke woon- en winkelstraat. De boomsoort wordt nog onderzocht.
Met vriendelijke groet,
namens de wijkraad,
Lex Pauka
Voorzitter

namens de gemeente Enschede
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Voor vragen of opmerkingen: secretaris@horstlandenveldkamp.nl.

Bijlage:
-Vragen en antwoorden inloopbijeenkomst

