Enschede, 13 mei 2014
Beste Beekveld-bewoners,
De afgelopen maanden zijn diverse mensen binnen de wijk in gesprek geweest met onder andere de
gemeente Enschede en politie over het ‘parkeerprobleem’ dat wordt ervaren binnen onze wijk.
Aanleiding daarvoor was een incident waarbij een brandweer ’s nachts moeizaam bij een huis kon
komen - vanwege allerlei geparkeerde auto’s in een straat - waar een uitslaande brand net op tijd
geblust kon worden door de bewoners.
De afgelopen jaren hebben we diverse regelmatig voorkomende problemen gehad in diverse straten
met ‘fout’ geparkeerde auto’s, die een obstakel vormen voor medeweggebruikers. Dit zorgt er
geregeld voor dat een vuilniswagen of zelfs een enkele keer een ambulance niet verder kunnen
rijden. Daarnaast levert het gevaarlijke situaties op voor de kinderen die vanachter fout geparkeerde
auto’s wegschieten en ineens op straat staan. Rijdend verkeer heeft hier dan geen zicht op.
Daarnaast wordt de afwatering van de wijk verstoord, door dat de wadi’s kapot gaan. Dit kan
overstromingen in de kruipruimtes tot gevolg hebben.
Diverse mensen hebben vanwege de hierboven genoemde problemen aan de bel getrokken bij het
verkeersspreekuur van de gemeente. Buurtbelang Beekveld besloot daarop samen met enkele
bewoners zich in te zetten voor het oplossen van de situatie.
Dit alles is bijvoorbeeld aangekaart bij wethouder Patrick Welman. Hij heeft een bezoek gebracht aan
de buurt en geluisterd wat de problemen zijn en welke volgende stappen mogelijk zijn. Naar
aanleiding hiervan hebben we vorige week woensdag een gesprek gehad met stadsdeelkantoor Oost
en de wijkagent van Oost, de heer K. Sel. Daarin werd ons verzocht een enquête te houden onder de
bewoners om te zien hoe men in de wijk het parkeren en tekort aan parkeerplaatsen ervaart.
Afgelopen vrijdag ontving u – onafhankelijk van het traject waar wij in waren gestapt – een enquête
van de gemeente Enschede in de bus met daarin dezelfde vragen die ons bezig houden. Ons verzoek
is of u de enquête zou willen invullen. De gemeente wil graag met ons meedenken over een
oplossing voor geheel Beekveld. Zij willen echter wel genoeg draagvlak in de wijk hebben voor er
stappen worden ondernomen. Dit kunt u kenbaar maken door de enquête in te vullen en te
retourneren.
Stappen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een wijkbijeenkomst waarbij de gemeente, politie en
milieudienst aanwezig zijn om samen te bespreken welke oplossingen mogelijk zijn en deze dan ook
met ondersteuning van de gemeente uit te voeren.
Wij hopen dat deze brief een extra stimulans voor u zal zijn om een paar minuten uit te trekken om
de enquête in te vullen en op te sturen. Digitaal kan dit via www.enschedepanel.nl/wijkbeheerplan.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
Leonie
BuurtBelangBeekveld en bewoners

