
Wijkraad Centrum Zuid - West 
 

 

1. NIEUWJAARSBIJEENKOMST met beperkte agenda 
 
Datum: Donderdag 19 januari 2017 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: ‘t Stuupke 

 
Aanwezig: 
Hans Slot 
Marijke Schunselaar 
Maarten Sanders 

  Henny Horst 
Dennis Menzing 
Toyna Menzing 
Erwin Lankheet 
Theo Kleinsman 
Wim Veldhuis 

2. Schouwing Eibergsestraat 
 
Datum: Zaterdag 21 januari 2017 
Aanvang: 11.00 uur 
Locatie: Eibergsestraat 
 
Aanwezig: 
 
Hans Slot 
Maarten Sanders 
Theo Kleinsman 
Wim Veldhuis 
 
 
Directe aanleiding tot de vergadering van donderdag 19 januari was een bezoek aan de Gemeente op 
maandag 16 januari, waarbij gesproken is over de geplande reconstructie van de Eibergsestraat en 
waarin de Gemeente heeft aangegeven wat de plannen zijn en het tijdsbestek waarin dat idealiter 
gerealiseerd gaat worden. 
 
NB: De reconstructie Eibergsestraat maakt deel uit van de structuurvisie 2030, Haaksbergen, groenste 
dorp van Twente. Integrale aanpak wateroverlast Eibergsestraat van oktober 2015 en is verder 
uitgewerkt in de Haalbaarheidstoets Eibergsestraat van 22 september 2016. 
 
Voor de Eibergsestraat wil de Gemeente het volgende: 
De gehele Eibergsestraat moet veranderen in een rijbaan van 6 meter breedte met aan weerszijden 
fietssimulatiestroken. Deze fietssimulatiestroken komen achter de bushaltes langs te lopen; 
Aan de noordzijde ontstaat hierdoor (meer) ruimte voor groenvoorzieningen en bomen; 
Onder de straat zal een buis worden ingegraven die in voorkomend geval het teveel aan regenwater 
snel af kan voeren zodat overstromingen in de toekomst tot het verleden zullen behoren. 
Over de gehele lengte van de straat mag aan beide kanten worden geparkeerd. 
 
Bevindingen van de wijkraad ad interim ;-) 
De Eibergsestraat is door ons gemakshalve onderverdeeld in 2 delen, te weten het deel vanaf de 
Rondweg tot aan de Lansinkstraat, en het deel vanaf de Lansinkstraat tot aan de Molenstraat. Dit is 
vooral gedaan omdat de belangenverschillen en de verschillen van inrichting van de straat van beide 
delen groot zijn. 



 
 
Hieronder de voorlopige bevindingen van de vertegenwoordigers na hierover van gedachten gewisseld 
te hebben op de vergadering van donderdagavond en het bekijken en vergelijken van de Eibergsestraat 
met de Wiedenbroeksingel en de Buurserstraat op zaterdagochtend 21 januari. 
 
Wensen mbt het eerste deel van de Eibergsestraat (Rondweg-Lansinkstraat), zoveel als mogelijk 
rekening houdend met de uitgangspunten van de beleidsvisie: 
1. De voorkeur gaat uit naar: Principeprofiel thv Eibergsestraat 92 (variant 2-zijdige groenstructuur), 

mdv dat: 

 
a. Er aan de zuidzijde niet geparkeerd mag worden 
b. Er aan de noordzijde voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd voor ’t Stuupke en 

gasten van aanwonenden 
c. Dat de groenvoorzieningen aan beide zijden indien mogelijk voorzien worden van (niet al te 

grote) bomen 
d. De lantaarnpalen bekleden met soortgelijke beplanting als op Buurserstraat 
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