Ingediende vragen Stadsdeelcommissie Centrum d.d. 6 februari 2018)
(Stadsdeelmanagement Centrum zet deze vragen voor beantwoording uit binnen de
organisatie)
Insprekers:
Agendapunt 4  bespreking beantwoording op vragen memo Leger des Heils dd. 8 december 2017:
 De heer Venema
Agendapunt 5  verantwoording wijkbudgetten 2017 en goedkeuring bestedingsplannen 2018:
 De heer Wijma (voorzitter wijkraad Zuid Oost Enschede)
Ingediende rondvragen:




De heer Braber (D66)  inzake de centrale binnenstad distributie  toegelaten
De heer Braber (D66)  inzake de bewegwijzering in de binnenstad  toegelaten
Mevrouw Koç (CDA)  inzake stand van zaken onderzoek overlast scooters 
toegelaten.

De heer Braber (D66)  inzake de centrale binnenstad distributie
Wij vinden het van groot belang dat bezoekers onze binnenstad veilig kunnen bezoeken. Daarom
storen wij ons al jaren aan de grote hoeveelheid scooters, auto’s en vrachtwagens in de binnenstad
omdat zij voor onveilige situaties en veel overlast zorgen. Om dit terug te dringen komt er een nieuw
toegangssysteem voor binnenstadsverkeer, is er de intentie om scooters uit de binnenstad te weren
en is een pilot uitgevoerd met centrale binnenstadsdistributie. De evaluatie van die pilot stelde dat
de binnenstad van Enschede (bijvoorbeeld ten opzichte van Amsterdam) te goed bereikbaar was om
de centrale binnenstadsdistributie rendabel te laten worden. Wat betreft dit laatste hebben wij de
volgende vragen aan de wethouder:
- In 2016 heeft D66 vragen gesteld over het succes van centrale binnenstadsdistributie. Uit de
beantwoording bleek dat wekelijks bijna 7.000 auto’s en vrachtwagens de binnenstad
inrijden, waarvan meer dan de helft buiten de venstertijden. Hoe is dat nu in 2018?
- Destijds was het plan dat MSG-koeriers deze service over zou gaan nemen van HST. Wat is
hiervan terecht gekomen?
- Dit jaar krijgt de Enschedese binnenstad een nieuw toegangssysteem met striktere
handhaving van de venstertijden, waardoor het voor distributieverkeer minder gemakkelijk
wordt om de binnenstad te betreden. Is dit, samen met de aangetrokken economie
voldoende aanleiding om de business case voor centrale binnenstadsdistributie opnieuw te
bekijken?
De heer Braber (D66)  inzake de bewegwijzering in de binnenstad
In 2015 heb ik namens D66 in deze commissie vragen gesteld over de gebrekkige bewegwijzering in
de binnenstad. Voor bezoekers die de binnenstad niet goed kennen is het moeilijk om te weten waar
ze precies zijn, laat staan hoe ze het beste kunnen komen op de plek waar ze willen zijn. Hier worden
wij door ondernemers regelmatig op gewezen. In 2016 is er met een initiatief van D66 - om meer te
investeren in de openbare ruimte in de binnenstad - € 100.000,- beschikbaar gekomen om deze
bewegwijzering te realiseren. Echter, tot op heden is deze belangrijke verbeterslag nog niet gemaakt.
Daarom de volgende vragen aan de wethouder:
-

Hoe staat het met de inspanningen om een nieuwe bewegwijzering in de binnenstad te
realiseren?
Wanneer wordt de nieuwe (interactieve) bewegwijzering in de binnenstad gerealiseerd?
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Mevrouw Koç (CDA)  Stand van zaken overlast scooters
Het CDA heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de overlast van scooters en brommers in de
binnenstad. We hebben meerde malen dit onderwerp behandeld in de centrumvergadering. In juli
vorig jaar heeft de Raad gevraagd om met een onderzoek naar alternatieven te komen hoe met
beperkte middelen op drukke momenten de overlast van brommers en scooters op het stadserf te
verminderen en hierbij onorthodoxe maatregelen niet te schuwen.
Het CDA krijgt nog steeds berichten van burgers die zich niet veilig voelen in de binnenstad door hard
rijdende scooters en brommers en vragen zich af wanneer er iets gedaan wordt aan deze overlast.
Het CDA vraagt in dit kader:
•
Hoe staat het met het onderzoek waar de Raad in juli vorig jaar naar gevraagd heeft?
Wanneer kunnen wij deze verwachten?
•
Kan de wethouder ook het idee van CDA-collega Mart van Lagen in dit voorstel wil
meenemen: mogelijkheden voor een subsidieregeling voor Enschedese bedrijven die aan
maaltijdbezorging doen op (elektrische) fietsen
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