Schriftelijke vraag
Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad: Mart van Lagen, Malkis Jajan, Annelies Futselaar, Arjan Brouwer en Erwin
Versteeg
Fractie: CDA, VVD, SP, DPE en Groep Versteeg
Datum: 1 september 2021
Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 22 september 2021
Onderwerp: Fietstunneltjes Zuid
Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de
vragensteller overnemen !

Het is tijd voor proactieve ondersteuning voor de wijk- en tunnelwacht in Enschede Zuid
De gemeente Enschede is de fietsstad van de grote gemeenten in Nederland. Behalve in en rond de
fietstunneltjes in Enschede-Zuid. Al meer dan twee jaren wordt er aandacht gevraagd voor de
onveilige situatie bij en in de fietstunnels. Tot op heden zijn alleen de straatlantaarns en de hoogte
van het groen aangepakt. Maar nog altijd is er geen sprake van camerabewaking of een operationele
‘Smart-App’. Hoewel er beloftes zijn gedaan voor een snelle aanpak van de onveilige situatie in en
rond de fietstunneltjes is er bijna niks veranderd. De inwoners verdienen zichtbare ondersteuning en
erkenning vanuit het gemeentebestuur.
De partijen CDA, VVD, SP, DPE en Groep Versteeg vragen opnieuw om duidelijkheid vanuit het
college over de aanhoudende onveilige situatie.
1. Hoe kijkt het college aan tegen de huidige veiligheidssituatie rondom en in de fietstunneltjes
in Enschede-Zuid?
2. Wat is de stand van zaken betreffende de beloofde applicatie voor fietsers?
3. Waarom is de applicatie nog niet uitgerold en op welke termijn zou dit alsnog moeten
gebeuren en is een applicatie nog het geijkte middel voor de onveilige situatie in en rond de
fietstunneltjes? Graag antwoord onderbouwen.
4. In hoeverre is het college nog bereid om alle benodigdheden voor de tunnel- en/of wijkwacht
te leveren waarom gevraagd wordt om de veiligheid te verbeteren?
5. In hoeverre kan het college garanderen dat de actieve buurtbewoners nog voor de tijdens en
na de wintermaanden niet meer als tunnelwacht hoeven op te treden?
6. Hoe kijkt het college aan tegen de noodzakelijkheid van een vrijwillige burger tunnel- en
wijkwacht vanuit het oogpunt dat “veiligheid” een taak van de overheid is?
7. Welke maatregelen wil het college op zeer korte termijn (voor de winter) nemen waardoor
een tunnel- en/of wijkwacht niet meer noodzakelijk is?

Mart van Lagen | CDA Enschede
Malkis Jajan | VVD Enschede
Annelies Futselaar | SP Enschede
Arjan Brouwer | DPE
Erwin Versteeg | Groep Versteeg
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Ieder lid van de raad kan schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester stellen. Onder schriftelijke
vragen worden ook verstaan vragen die via e-mail worden ingediend.
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Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden
voorzien.
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De vragen worden ingediend bij de voorzitter van de Raad. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Raad en van het College of de burgemeester
worden gebracht.
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Beantwoording vindt schriftelijk of via e-mail plaats, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie
weken na ontvangst van de vragen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt de
gemeentesecretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
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Antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college of door de burgemeester aan de griffie
gezonden, die ze terstond aan de leden van de Raad toezendt.

7

De vragensteller kan in de eerstvolgende vergadering van de raad na de behandeling van de agendapunten
nadere inlichtingen vragen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord, tenzij de Raad
anders beslist.

