
 

Noordstrook Enka 

 

Betreft: uitstel inrichting noordstrook 

 

Beste bewoners, 

Graag informeren wij u over de tijdelijke inrichting van de zogenaamde noordstrook van de Enka 

wijk. In deze brief leest u welke consequenties dit heeft voor de bewoners, de planning van de 

definitieve invulling en het geplande participatietraject. 

 

Oorspronkelijke plan. 

Voor de afronding van de wijk  stond voor 2023  de definitieve inrichting van de noordstrook van 

Enka gepland. In deze strook tussen de Sterkerij en de Enkalaan en tussen de Akulaan en het spoor 

komt een park met daarin o.a. speelvoorzieningen. Voor de definitieve inrichtingsplannen is er een 

participatietraject voorzien, waarbij u als omwonende kan meedenken over het ontwerp. 

 

 

Uitstel is noodzakelijk 

Helaas moeten wij de definitieve inrichting van de noordstrook uitstellen.   

De reden daarvoor is dat in 2023 de huidige parkeerplaats tegenover de Westhal vrijgemaakt moet 

worden voor de bouw van het Hartogshof (veld I). Ter compensatie leggen we voor de gebruikers 

en bezoekers van de Westhal tijdelijke parkeerplekken aan in de noordstrook. Deze zijn nodig 

totdat de nieuwe P+R voorziening bij het station klaar is. De noordstrook blijft tot die tijd ook in 

gebruik als opslagterrein voor de werkzaamheden op Enka. Hierdoor zal het voetbalveldje helaas 

ook komen te vervallen.  

 

 



 

Werkzaamheden tijdelijke inrichting 

Eind december 2022 zal de tijdelijke parkeerplaats gereed zijn. Het bouwverkeer van 

EdeSpoort/Spoorzone voor de langzaamverkeersbrug over het spoor zal over deze 

parkeerplaats plaats vinden. Helaas kan u daarvan enige hinder ondervinden. 

Participatie 

Wij verwachten in 2025 of 2026 de parkzone met een definitieve inrichting aan te leggen. Het 

participatietraject zullen wij circa een jaar daarvoor opstarten. In dit traject krijgt u de gelegenheid 

om mee te denken met het ontwerp van het park.  

Uitstel is geen afstel 

Wij kunnen ons voorstellen dat het uitstellen van de inrichting van de noordstrook een 

teleurstellend bericht voor u is. Uw geduld wordt immers nog even op de proef gesteld.  

Wat we in ieder geval met zekerheid kunnen zeggen is dat van het uitstel geen afstel komt. De 

invulling met parkeerplekken is van tijdelijke aard. Over een paar jaar kunt u gaan genieten van 

een mooi ingerichte parkrand. 

Vragen?  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via e-mail van info@am.nl 
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