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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 3 juli 2018 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink, (locogemeentesecretaris),  
De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

3-7-2018  B01 2246282 - Raadsvragen 
nav berichtgeving rtv-
oost over waarschuwing 
v. SodM voor risico op 
vervuiling bodem en 
grondwater 

De raadsvragen van de PvdA naar aanleiding van 
het rapport 'Staat van de sector zout' van het 
Staatstoezicht op de Mijnen middels bijgevoegde 
brief te beantwoorden. 

De PvdA heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de 
berichtgeving over het rapport 'Staat van de sector zout' van het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In dit rapport geeft SodM 
haar visie op de zoutwinning in Nederland. SodM doet 
aanbevelingen aan de bedrijven en aan het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Een van de aanbevelingen van 
SodM aan AkzoNobel betreft het opstellen van een plan met 
mogelijke maatregelen om de negatieve gevolgen van het 
instabiel worden van twee cavernes onder de vuilstortlocatie van 
Twence te beheersen. Met bijgevoegde brief beantwoordt het 
college deze raadsvragen. 

Claudio 
Bruggink 

3-7-2018 B02 2237801 - Besluit 
naamgeving diverse 
straten Hengelose Es 

Het college besluit: 
In het plan Hengelose Es: 
- in te trekken: Jacob Marisstraat (straatcode 
5530), onderschrift: 'Schilder (1837 - 1899)', 
Willem van Konijnenburgstraat (straatcode 4610), 
onderschrift: 'Schilder (1868 - 1943)', Johan 
Jongkindstraat (straatcode 4170), onderschrift: 
'Schilder (1819 - 1891)', Johannes Bosboomstraat 
(straatcode 1385), onderschrift: 'Schilder (1817 - 
1891)' 
- in te trekken op de huidige locatie: Vincent van 
Goghstraat (straatcode 3015), onderschrift: 
'Schilder (1853 - 1890)' 
- te noemen: Vincent van Goghstraat (straatcode 
3015), onderschrift: 'Schilder (1853 - 1890)', M.C. 
Escherstraat (straatcode 2575), onderschrift: 
'Graficus en kunstenaar (1898 – 1972)', Ferdinand 
Boersmastraat (straatcode 1310), onderschrift: 
'Schilder en tekenaar (1906 - 1979)', Wils 
Broggelstraat (straatcode 1516), onderschrift: 
'Schilder en tekenaar (1882 – 1970)', Schilderspad 
(straatcode 7489), zonder onderschrift 
- met een gewijzigd beloop te noemen: Jan 
Tooropstraat (straatcode 8350), onderschrift: 
'Schilder (1858 - 1928)', Jan Wiegersstraat 
(straatcode 9150), onderschrift: 'Schilder (1893 - 
1959)', Jan Voermanstraat (straatcode 8775), 
onderschrift: 'Schilder (1857 - 1941)' 
Een en ander zoals aangegeven op 
tekeningnummer 41217 en 41216 

In verband met de ontwikkelingen in de Hengelose Es wordt 
voorgesteld om de namen van de vervallen straten in te trekken 
en voor de nieuw aan te leggen straten namen vast te stellen. 

Gerard Gerrits 
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3-7-2018 B06 2247280 - Raadsvragen 
over de situatie m.b.t. 
jonggehandicapten 

De vragen van de fractie GroenLinks over de 
situatie van jonge arbeidsgehandicapten met 
bijgevoegde brief te beantwoorden 

De fractie van GroenLinks heeft vragen ingediend over de situatie 
van jonggehandicapten. Via een raadsbrief geeft het college 
antwoord op de gestelde vragen. 

Mariska ten 
Heuw 

3-7-2018 B07 2246612 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Deldenerstraat naast 306 

Het college besluit: 
1. dat ten behoeve van het project 
'bestemmingsplan Deldenerstraat naast 306' geen 
milieueffectrapportage dient te worden opgesteld; 
2. in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 
306' met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0123-0201; 
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerpbestemmingsplan 'Deldenerstraat 
naast 306' gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage te leggen. 

Door de ontwikkeling van het Gezondheidspark is de grens van de 
bebouwde kom van Hengelo in 
westelijke richting verplaatst. De aanleg van een nieuwe rotonde 
in de Deldenerstraat vormt de 
herkenbare grens van de bebouwde kom. Door de uitbreiding van 
de bebouwde kom is de grens 
van de maximum snelheid van 50 km/uur eveneens in westelijke 
richting opgeschoven. Hierdoor neemt de geluidsoverlast van de 
Deldenerstraat op de aanliggende bebouwing af.  Deze 
ontwikkelingen vormden de aanleiding voor het heroverwegen van 
de  
bebouwingsmogelijkheden aan de noordzijde van de 
Deldenerstraat ter hoogte van het 
Gezondheidspark. In de raadsvergadering van 4 maart 2014 is het 
bestemmingsplan "Deldenerstraat Noord" vastgesteld, 

waarin de gronden tussen de het huidige plangebied en de 
Deldenerstraat 384 een woonbestemming 
hebben gekregen. Op enkele van deze percelen zijn reeds 
omgevingsvergunningen verleend en 
woningen gerealiseerd. Tussen de ontwikkeling Deldenerstraat 
Noord en de rest van de bebouwde kom is het perceel 
kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie A nummer 5334 
gelegen. Binnen het lint van woningen aan 
de noordzijde van de Deldenerstraat ligt dit agrarische perceel. De 
eigenaar heeft reeds in het verleden 
de mogelijkheden van dit perceel verkend. Door het realiseren van 
een woning op dit perceel wordt het 
bebouwingslint langs de noordzijde van de Deldenerstraat 
stedenbouwkundig afgerond. Het toevoegen 
van een woning op dit perceel past binnen de stedenbouwkundige 
visie Deldenerstraat-Noord. 

Gerard Gerrits 

3-7-2018 B08 2253643 - 
Binnenstadspeiling 
Hengelo 2017 

1. Kennis nemen van de resultaten van de 
binnenstadspeiling Hengelo 2017. 
2. De gemeenteraad per brief informeren over de 
resultaten van de binnenstadspeiling Hengelo 
2017. 

Ieder jaar houdt de gemeente een peiling onder de leden van het 
HengeloPanel naar de waardering van de binnenstad. De 
resultaten van de peiling uit 2017 zijn opgenomen in een 
rapportage en te vinden onder 
www.binnenstadsmonitorhengelo.nl. De gemeente betrekt de 
resultaten bij het beleid voor de binnenstad. 

Gerard Gerrits 

26-6-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 2209834 - 
Terrassenbeleid voor het 
centrum 2018 

In te stemmen met het conform het bepaalde in de 
Inspraakverordening en in verband met de 
zomervakantie gedurende 10 weken ter inzage 
leggen van het 'Terrassenbeleid voor het centrum 
van Hengelo 2018'. 
De informerende brief aan de gemeenteraad vast 
te stellen en deze aan de raad te zenden. 

Terrassen worden geplaatst in de openbare ruimte. Om de 
belangen van de diverse gebruikers van de binnenstad, en dus 
van de openbare ruimte, goed tegen elkaar te kunnen afwegen, 
dienen duidelijke spelregels te worden opgesteld. Het onderhavige 
beleid voorziet in deze spelregels.  In 2013 is het terrassenbeleid 
vastgesteld. In het beleid is destijds gekozen voor een ruime 
overgangstermijn die uiteindelijk is verlengd tot 31 december 
2016. In het voorjaar van 2017 zijn gesprekken gevoerd met alle 

betrokken horeca ondernemers. Hieruit is gebleken dat het 
terrassenbeleid op onderdelen aanpassingen behoeft. Deze 

Gerard Gerrits 
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aanpassingen zijn meegenomen in het terrassenbeleid 2018. In 
hoofdlijnen zijn de regels van het terrassenbeleid uit 2013 
overeind gebleven. In het kernwinkelgebied zijn terrassen 
ondergeschikt aan de overige gebruiksfuncties in de straat terwijl 
in het horecaconcentratiegebied terrassen een grotere impact op 
de openbare ruimte hebben. Ook het verbod op parallelle schotten 
blijft bestaan. Het nieuwe terrassenbeleid wordt in verband met 
de zomervakantie gedurende 10 weken in plaats van 6 weken ter 
inzage gelegd, zodat ingezetenen en belanghebbenden hun 
zienswijze kunnen indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn 
beoordeeld zal het college een definitief besluit nemen. 

26-6-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 2243447 - Integrale 
gebiedsgerichte aanpak 
aardgasvrije wijken 

- Kennisnemen van de integrale gebiedsgerichte 
aanpak aardgasvrije wijken en het beeldmateriaal 
van de stadsbrede campagne; 
- Het communicatieplan 'Aardgasvrij, wij zijn erbij' 
vast te stellen; 
- De raad te informeren over deze integrale 
gebiedsgerichte aanpak en de stadsbrede 

campagne 'Aardgasvrij, wij zijn erbij'. 

Nederland gaat van het aardgas af.  Per 1 juli 2018 wordt 
aardgasvrij bouwen de nieuwe norm. Ook in Hengelo. De 
gemeente ondersteunt dit. Ook de bestaande bouw moet op 
termijn van het aardgas af. Daarom start de gemeente Hengelo 
een integrale gebiedsgerichte aanpak voor een grootschalig 
transformatieprogramma om te komen tot energieneutrale en 
aardgasloze wijken. De start van deze aanpak is de 

communicatiecampagne 'Aardgasvrij, wij zijn erbij'. 

Claudio 
Bruggink 

26-6-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A04 2249740 - Plan van 
aanpak aardgasvrije 
nieuwbouw 

In te stemmen met het in het collegeadvies 
opgenomen plan van aanpak en de bijbehorende 
acties. 

Per 1 juli 2018 wordt aardgasvrij bouwen de nieuwe norm. Ook in 
Hengelo. De gemeente ondersteunt dit. Het college wil 
onderzoeken welke gevolgen deze nieuwe norm heeft voor de 
voortgang van het woningbouwprogramma van de gemeente. Ook 
wil de gemeente onderzoeken of er redenen zijn om voor bepaalde 
gebieden in Hengelo een uitzondering te maken en tijdelijk nog 
een aardgasaansluiting toe te staan. 

 

26-6-2018  
1 week 

niet 
openbaar 

A05 2251104 - Aanmelding 
van de Nijverheid als 
proeftuin aardgasvrij 

- De buurt de Nijverheid aan te wijzen als proeftuin 
voor aardgasloze wijken; 
- Bij het rijk hiertoe de Proeftuin de Nijverheid aan 
te melden; 
- Bij de aanmelding een subsidie van 4,5 miljoen 
euro aan te vragen voor de startup van de 
proeftuin; 
- Voor de startup van de proeftuin €10.000 euro 
vrij te maken uit de Reserves Duurzaamheid. 
- De raad over dit besluit te informeren in 
combinatie met de gevolgen van Wet VET en de 
stadsbrede communicatie. 

Voor 1 juli as. dient het college te besluiten over de aanmelding 
van een wijk of buurt voor de regeling proeftuinen aardgasvrije 
wijken. Na een lange voorbereiding kan de Nijverheid worden 
aangemeld. 
Dit valt samen met  het afschaffen van de aansluitingsplicht op 
het aardgasnet. Tegelijkertijd willen we de inwoners van Hengelo 
zo goed mogelijk informeren op wat aardgasvrij gaat betekenen. 
Daartoe wordt 9 juli as. de stadsbrede campagne "Hengelo 
aardgasvrij, wij zijn er bij!" gelanceerd. 

Claudio 
Bruggink 

26-6-2018  
1 week 

niet 

openbaar 

B05 2245525 - verklaring 
beeindiging gebruik 
locaties de Timp en 

Drienermarke 

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het 
gebruik van de schoolgebouwen van de Timp en de 
Drienermarke door Stichting Primato met ingang 

van schooljaar 2018-2019; 
2. De bijbehorende verklaringen te ondertekenen 
zodat de eigendomsoverdracht in het Kadaster kan 
worden verwerkt. 
3. De gebouwen in (juridisch) eigendom 
overdragen aan de Dr. Schaepmanstichting. 

Stichting Primato sluit met ingang van het schooljaar 2018-2019 
de Timp en de Drienermarke. Bij beëindiging van het gebruik van 
een schoolgebouw vervalt het eigendom aan de gemeente. De 

eigendomsoverdracht moet in het Kadaster worden ingeschreven. 
Hiervoor moet een verklaring worden ondertekend door het 
schoolbestuur en het College van B&W. 
 
De beide schoolgebouwen worden door de Dr. Schaepmanstichting 
overgenomen, ten behoeve van de scholen 'het Eimink' en 'de 
Akker'. 

Claudio 
Bruggink 

26-6-2018  
1 week 

--- 2216534 - Bezwaar 
Stevan Avondwinkel 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, gegrond te 

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
bestuursdwang inhoudende de tijdelijke sluiting van zijn inrichting 
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niet 
openbaar 

tegen besluit tot 
tijdelijke sluiting 
avondwinkel aan de 
Drienerstraat 17 

verklaren, het bestreden besluit in te trekken en 
een last onder dwangsom op te leggen ter hoogte 
van €5000 te verbeuren ineens. 

gedurende twee maanden. De commissie voor de 
bezwaarschriften stelt vast dat bezwaarmaker de voorschriften uit 
de Drank- en horecawet heeft overtreden, zodat de burgemeester 
bevoegd was daartegen handhavend op te treden. Daarbij stelt de 
commissie tevens vast dat volgens het Sanctiemodel handhaving 
Preventie- en Handhavingsplan Alchohol een last onder dwangsom 
zou moeten worden opgelegd in plaats van een last onder 
bestuursdwang. De commissie adviseert dan ook de last onder 
bestuursdwang in te trekken en in plaats daarvan een last onder 
dwangsom op te leggen. De inrichting blijft dan open. De 
burgemeester heeft conform dit advies besloten. 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


