
Bewoners Enschedesestraat willen doorpakken met afwaardering 

HAAKSBERGEN – Omwonenden Enschedesestraat balen van impasse afwaardering oude 
N18. Aanpassing rotonde Diepemaat en verplaatsing bushalte in één plan meenemen. 
,,Terugbrengen snelheid heeft echter prioriteit.” 

Bewoners van de Enschedesestraat balen ervan dat het verkeer nog steeds met 70 kilometer 
voor hun huis langs raast. Na de ingebruikname  van de nieuwe N18 zou de oude provinciale 
weg worden afgewaardeerd, waarmee ook de maximum snelheid tot 50 kilometer wordt 
teruggebracht. Maar er gebeurt helemaal niets en de politiek lijkt er niet wakker van te 
liggen. Te duur, terwijl de gemeenteraad andere prioriteiten stelt. Tot ergernis van de buurt, 
die zich afvraagt wat beloftes en een lange termijn structuurvisie nog waard zijn als iedereen 
daar achteraf een andere kijk op heeft. ,,Want dat gebeurt er in feite”, benadrukt 
woordvoerder Cor Kraal namens de buurt. ,,Afwaardering is gewoon een keiharde afspraak. 
De Provincie betaalt zelfs mee.”  

Navraag bij buurtbewoners leert dat ze balen de houding van de gemeente. ,,De nieuwe N18 
is aangelegd om de verkeersdruk hier weg te halen. Vrachtwagens zien we inderdaad weinig 
meer, maar druk is het nog steeds”, geeft een bewoonster aan. ,,Het is ook raar. Want als je 
een stuk verderop bij de stoplichten afslaat de Noordsingel op staat er een bord 50 
kilometer. En hier geldt 70 kilometer. Dat heeft nooit met elkaar gerijmd.” Tijdens een 
inspraakmogelijkheid onlangs in de gemeenteraad  voelde de buurt zich ook al niet serieus 
genomen. Vanuit de raad werd de vraag gesteld of de buurt wellicht met 60 kilometer 
akkoord zou gaan, terwijl dit onmogelijk is omdat de wegenverkeerswet helemaal geen 60 
kilometerwegen binnen de bebouwde kom kent. De inspraakmogelijkheid bleek een wassen 
neus een en paar weken later is de buurt geen steek verder.  

Na 6 november, de dag dat in de gemeenteraad de begroting wordt besproken, wordt een 
afspraak met de gemeente gepland en woordvoerder Cor Kraal hoopt dat dit onderhoud iets 
oplevert. ,,Onze pech is de financiële situatie van Haaksbergen. De voltallige raad gaat mee 
in een motie tegen het uitstellen van nieuwbouw Het Assink, iets wat sinds tijdens niet meer 
is voorgekomen, maar over de afwaardering van de N18 heeft niemand het meer. Het werd 
afgedaan met de suggestie een paar 50-kilometerborden te plaatsen. Schandalig. 
Haaksbergen heeft een structuurvisie vastgesteld, waarin ook de afwaardering te zijner tijd 
van de oude N18 is opgenomen. Dat moment is nu en daar heeft men zich aan te houden.” 

Over de voorgenomen herinrichting van kruising Diepemaat hebben omwonenden ook zo 
hun ideeën. ,,Ons idee is een eenvoudiger rotonde dan het plan van de gemeente, een zeer 
ingewikkelde verkeerskundige oplossing. Daarnaast  zou de bushalte ter hoogte van de 
Morgensterweg meer richting Diepemaat verplaatst moeten worden voor een veiliger 
oversteek en je rekent gelijk af met het gerommel met de vele fietsen op deze plek. Dan 
slaan we ook nog eens meerdere vliegen in één klap.” Kraal heeft de indruk dat 
verantwoordelijke ambtelijke afdelingen binnen de gemeente wel willen en daar houdt de 
buurt zich voorlopig aan vast. Ze heeft immers geen enkele rechtspositie ook al heeft de 
gemeente zich in de structuurvisie 2030 formeel geconformeerd aan de afwaardering. ,,Het 
terugbrengen van de maximum snelheid heeft onze prioriteit”, geeft Kraal aan. ,,Maar dat 
gaat niet door slechts een paar 50 kilometer borden te plaatsen. Er is getracht met 
gezamenlijke wijkraden op te trekken, maar per deel van het traject hebben omwonenden 



verschillende belangen. Onze hoop is daarom voorlopig op de afspraak met de wethouder 
en betrokken ambtenaar gevestigd.”     

 


