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In de raadscommissie Fysiek van 26 en 27 augustus 2008 zijn vragen gesteld omtrent het
schoonhouden van de binnenstad. Dit naar aanleiding van klachten van inwoners. Hieronder worden
eerst de huidige schoonmaakwerkzaamheden in de binnenstad weergegeven.
Reguliere werkzaamheden
In de binnenstad wordt de markt 2 keer per week (woensdag en zaterdag) machinaal geveegd en
worden de afvalbakken geledigd. Daarnaast wordt de markt iedere maandag met een hogedrukspuit
schoongespoten. Dit om gladheid (o.a. viskraam) tegen te gaan.
Evenementen en koopzondagen
Naast deze reguliere werkzaamheden vinden schoonmaakwerkzaamheden plaats na de verschillende
evenementen (carnaval, kermis, nacht van Hengelo, tropical night, modespektakel, muziekspektakel,
oranjefestiviteiten, 4 en 5 mei, straattheater en Sint Nicolaas).
Ook wordt iedere koopzondag (6 keer per jaar) -voorafgaand aan de opening van de winkels- de markt
machinaal geveegd en worden de afvalbakken in het centrum geledigd.
Verbeterpunten
Bovenstaande werkzaamheden laten zien dat er al veel gebeurt om de Hengelose binnenstad schoon te
houden. Aangezien het uitgaanspubliek in de nacht van zaterdag op zondag voor veel zwerfafval zorgt,
kan een extra machinale veegbeurt op alle zondagen (dus niet alleen de koopzondagen) bijdragen tot
een verdere verbetering van het netheidsbeeld van de binnenstad.
In het huidige budget is er echter geen dekking om jaarlijks 46 keer extra vegen. De kosten hiervoor
bedragen naar schatting tussen de € 40.000,- tot € 50.000,- per jaar. Dit bedrag kan, indien gewenst,
verder gespecificeerd worden.
Basisproject zwerfafval Gemeente Hengelo.
Ter info sturen wij u – na vaststelling in het College - het basisproject zwerfafval Gemeente Hengelo.
Met dit plan beoogt de gemeente een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval te bewerkstelligen.
Dit moet leiden tot een hogere waardering van de openbare ruimte. Het plan is op 14 oktober ter
vaststelling naar het college gestuurd.
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