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Start eerste fase werkzaamheden Molenstraat
Vanaf maandag 26 oktober gaat de schop in de grond in de Molenstraat en is de straat deels
afgesloten voor doorgaand verkeer. Het komende jaar wordt er gewerkt aan de realisatie van
een veilige, goed bereikbare en duurzame straat. Deze werkzaamheden brengen hinder met
zich mee. Om dit zoveel mogelijk te beperken, wordt er in verschillende fases gewerkt, van
kruising tot kruising.
Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de singels en Oldenzaalsestraat.
Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met borden en worden breed
gecommuniceerd via onder andere de website www.enschede.nl/bereikbaar
Bent u bestemmingsverkeer? De panden aan de Molenstraat en de zijstraten blijven
grotendeels bereikbaar. Voetpaden blijven toegankelijk. De fietser wordt via een zo kort
mogelijke route over de omliggende wegen omgeleid.
De eerste fase
Vanaf eind oktober starten de werkzaamheden van de Molenstraat bij de kruising naar het
Stationsplein met de Deurningerstraat. Tijdens de uitvoering is het Stationsplein daarom tijdelijk
bereikbaar via de Piet Heinstraat. De verwachting is dat het kruispunt voor de kerstdagen weer
open is en het Stationsplein weer bereikbaar.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van riolering, het aanbrengen van een extra
hemelwaterriool, het aanleggen van stadsverwarming en werkzaamheden aan kabels en
leidingen. De straat wordt autoluw gemaakt met meer ruimte voor fietsers en voetgangers in
een mooie groene omgeving. Volgens planning is de eerste fase tussen Stadskantoor en de
Noordmolen medio februari 2021 afgerond. Dan start fase twee tussen Noordmolen en
Oldenzaalsestraat. Over het verloop van de werkzaamheden en de verschillende fases wordt u
op de hoogte gehouden.
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Waarom werken we aan de Molenstraat?
Om de stad economisch aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Er komt meer ruimte voor de
voetganger en fietser, waarbij bestemmingsverkeer de stad goed kan bereiken. Vanuit die
gedachte vanuit de mobiliteitsvisie wordt de Molenstraat aangepast.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•
De functie van de straat verandert naar fietsstraat. De bestaande fietssnelweg F35 loopt
straks door de Molenstraat en auto’s zijn dan te gast.
•
De weg wordt smaller, er komt meer ruimte voor voetgangers en leefbaarheid.
•
De toevoeging van veel groen (tevens waterberging).
•
Er komt een knip in de straat, waardoor de straat niet meer als sluiproute kan worden
gebruikt door verkeer dat van oost naar west wil.
Informatie
De gemeente Enschede houdt omwonenden en ondernemers rondom de projectlocatie
persoonlijk op de hoogte over de ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit
project en de werkzaamheden? Kijk dan eens op www.centrumkwadraat.nl/molenstraat
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