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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 21 augustus 2018 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Lange, (locogemeentesecretaris), Ter Horst (ambtelijke ondersteuning) 
   
 Afwezig: Wethouder Gerrits en Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

21-8-2018 B01 2260935 - Aanpassing 
Bomenverordening 

De raad voor te stellen artikel 10 uit de 
Bomenverordening 2018 als volgt aan te vullen 
met lid 1:  
 
Artikel 10: Strafbepaling 
1. In gevallen als bedoeld in artikel 7, eerste lid 
kan het aantal bomen dat op basis van de 
compensatietabel moet worden herplant 
respectievelijk de financiële compensatie die op 
basis van de compensatietabel moet worden 
betaald, worden vermenigvuldigd met een factor 2. 
2. Degene, die handelt in strijd met het voorschrift 
als bedoeld in artikel 3 of 8 kan worden bestraft 
met een hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of een geldboete van de tweede categorie. 

Op 5 juni 2018 heeft de gemeenteraad de Bomenverordening 
2018 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders 
stelt de gemeenteraad nu voor om de Bomenverordening iets te 
wijzigen. Als een boom illegaal wordt gekapt (zonder 
omgevingsvergunning), dan kan een extra zware compensatie 
worden opgelegd (twee keer zo hoog als de compensatie die geldt 
bij een reguliere kapaanvraag). Om dit mogelijk te maken wordt 
artikel 10 in de Bomenverordening gewijzigd. 

Mariska ten 
Heuw 

21-8-2018 B02 2260636 - Wijziging 
diverse CAR artikelen per 
1 juli 2018 

De in LOGA brief TAZ/U201800181 van 29 mei 
2018 opgenomen wijzigingen worden met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 in de HAR 
opgenomen. 

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarde (LOGA) 
heeft in drie artikelen van de CAR-UWO de tekst verduidelijkt. In 
de CAR-UWO worden de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers 
bij de gemeente geregeld. De gemeente is verplicht deze 
wijzigingen over te nemen, maar het college van B&W moet nog 
wel een formeel besluit nemen dit te doen. 

Claudio 
Bruggink 

21-8-2018 B03 2246170 - Raadsvragen 
over Tiny houses 

De raad te informeren via bijgevoegde brief de fractie van GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld 
over het project met de Tiny Houses op het Brouwerijterrein. Het 
college beantwoord deze vragen via bijgevoegde brief. 

Bas van 
Wakeren 

21-8-2018 B04 2254632 - Raadsvragen 
over populariteit van 
Shisha lounges en de 
gezondheidseffecten van 
de waterpijp 

De raadsvragen van Burgerbelangen over het 
gebruik van waterpijp door jongeren te 
beantwoorden met de bijgevoegde brief. 

Burgerbelangen heeft vragen gesteld over shishalounges en het 
gebruik van waterpijp door jongeren. Deze vragen zijn door het 
college beantwoord middels een brief aan deze fractie. 

Claudio 
Bruggink 

21-8-2018 B05 2262904 - Anterieure 
overeenkomst Tennet 

In te stemmen met het aangaan van de bij dit 
besluit behorende anterieure exploitatie- en 
planschadeovereenkomst "project Hengelo, 110 kV 
leiding TenneT". 

TenneT gaat haar elektriciteitsnet te verbeteren. Het gaat onder 
andere om een nieuwe ondergrondse 110 kV leiding tussen 
Hengelo en Almelo. Daarvoor moet een bestemmingsplanproce-
dure worden gevoerd. In de anterieure overeenkomst is 

afgesproken dat TenneT de onderzoeken doet en het concept 
ontwerp-bestemmingsplan opstelt. De gemeente voert de 
procedure. De kosten komen ten laste van TenneT evenals 
eventuele tegemoetkomingen in planschade. 

 

21-8-2018 B06 2259971 - Raadsvragen 
over de financiële 
situatie van het ZGT 

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over de 
financiële situatie van ZGT beantwoorden middels 
bijgaande brief. 

Het college beantwoordt vragen van Lokaal Hengelo over de 
financiële situatie van ZGT. 

Bas van 
Wakeren 

21-8-2018 B07 2253044 - 
Hoofdgroenstructuur F35 

Het college besluit: 
In te stemmen met de ingreep in de 

Het project fietssnelweg F35 Hengelo Borne deel 2 is een 
deeltraject van het totale F35 masterplan. Dit traject beslaat het 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

fietssnelweg Hengelo 
Borne deel2 

hoofdgroenstructuur. deel tussen de Grobbentunnel in Hengelo en de Weideweg en gaat 
over het bestaande kokerriool.  
 
Het voorlopig ontwerp is in 2017 gepresenteerd aan de buurt en 
belanghebbenden. Daarna zijn de benodigde percelen verworven 
en heeft de aannemersselectie plaatsgevonden. Inmiddels is het 
definitief ontwerp gereed en kan worden overgegaan tot 
uitvoering na de zomervakantie. 
 
Het doel van deze aanvraag is instemming op de aanpassingen 
van de hoofdgroenstructuur ten behoeve van de uitvoering van dit 
deeltracé van de fietssnelweg F35. 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 

 


