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Nieuws op het prikbord – Februari 2011

Op verzoek van de wijkraad Zuid – Oost :
Geachte Wijkbewoner!
Zoals U misschien al weet, wil de gemeente graag voor het autoverkeer in het Centrum een nieuw
plan ontwikkelen; het VerkeersCirculatiePlan (VCP).
Het is de bedoeling, dat U als bewoner van deze stad kunt meedenken. Het is daarom, dat de
Wijkraad Zuid-Oost een extra avond organiseert om U alvast kennis te laten maken met de drie
verschillende varianten, die het uitgangspunt zullen vormen, van waaruit de gemeente tot een
afgewogen besluit wil komen.
Donderdag 3 maart om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Renata kerk.
Op de hoek Brinkstraat en de Perikweg, nabij de Alpha-toren. De ingang van de vergaderruimte is
aan de zijde van het parkeerterrein, tussen kerk en kapsalon.
Zoals gezegd, het is vooral een kennismaking met verschillende mogelijkheden die de gemeente ziet
als mogelijkheid om de verkeersstromen in het gehele Centrumgebied in goede banen te leiden. Er
zullen zich in de nabije toekomst minstens twee grote veranderingen aandienen. Het nieuwe
ziekenhuis krijgt zijn hoofdingang aan de Koningsstraat, nabij de hoek met de Beltstraat. Daarnaast
zal het stadsdeel ten noorden van de Molenstraat opnieuw worden ingericht. Dit blijft naar alle
waarschijnlijkheid niet zonder gevolgen voor het verkeer in de Molenstraat. Het zijn vooral deze twee
veranderingen, naast het nog steeds toenemende autoverkeer in het algemeen, die de gemeente
dwingen tot het zoeken naar acceptabele oplossingen.
Op de site van de gemeente kunt U alvast informeren ter voorbereiding: www.enschede.nl/vcp, kijkt
U vooral ook naar de aldaar aan te klikken praatscenario's, waar kort en helder enkele mogelijke
ingrepen uit de doeken worden gedaan!
De wijkraad nodigt U van harte uit voor deze bijeenkomst
Met vriendelijke groet,
Marcel Meijer
Coördinator Binnensingel
Wijkraad Zuid-Oost
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