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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 19 maart 2019 
 

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

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

19-3-2019  B04 2350085 - 
Ondertekening 
samenwerkingsovereenk
omst gemeente Hengelo-
ROC van Twente in het 
kader van een subsidie-
aanvraag 
 

In te stemmen met het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 
Hengelo en het ROC van Twente. 

Ten behoeve van een subdieaanvraag uit het Europese 
programma Erasmus+ dient een samenwerkingsovereenkomst te 
worden gesloten tussen het ROC van Twente en de gemeente 
Hengelo. 

Sander 
Schelberg 

19-3-2019  B05 2348628 - Verlening 

omgevingsvergunning 
uitbreiden moskee 
Willem de Clercqstraat 
15-17, O-2018-0557 

De op 17 oktober 2018 aangevraagde 

omgevingsvergunning verlenen aan Islamitische 
Stichting Nederland Ayasofya, Willem de 
Clercqstraat 15, 7553 VA in Hengelo voor het 
veranderen en vergroten van een moskee aan de 
Willem de Clercqstraat 15-17 in Hengelo in 
afwijking van het bestemmingsplan; 

Op 17 oktober 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning 

ingediend voor het veranderen en vergroten van een moskee aan 
de Willem de Clercqstraat 15-17 in Hengelo. Dit initiatief is op een 
aantal punten in strijd met het bestemmingsplan Hengelo Zuid - 
Breemarsweg e.o. omdat de maximale bouwhoogte van 10 meter 
door de koepel (bijna 16 meter) en de minaret (25 meter) en het 
bouwblok beperkt wordt overschreden.  
 
Het bouwplan voorziet niet in extra verblijfsruimten. De minaret 
en de koepel veroorzaken op zichzelf geen verkeersaantrekkende 
werking. Aanvrager heeft voldoende verantwoordelijkheid 
genomen om het parkeervraagstuk aan te pakken. Verder heeft 
aanvrager aangegeven dat er geen extra oproepen tot gebed 
zullen plaatsvinden ten opzichte van de huidige situatie (zie 
geluidsontheffing 13 maart 1991). 
 
Omdat het bouwplan voldoet aan de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening is de vergunning verleend. 
 

Gerard Gerrits 

19-3-2019  B06 2326016 - 
Kredietaanvraag 
verruiming Twentekanaal 

Het college besluit: 
1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte 
van € 7,9 mln voor de aanpassingen in de haven 
t.b.v. klasse Va schepen; 
2. Dit krediet te dekken uit de  
a. door de raad hiertoe in de kadernota 
beschikbaar gestelde middelen ad. € 5,2  mln., en  
b. de reeds toegezegde TENT subsidie van de 
Europese Unie ad. € 2,7 mln; 
3. Voor de projectcoördinatie een krediet ad € 
939.910 beschikbaar te stellen; 
4. Dit bedrag te dekken uit de CEF subsidie € 
281.973 en de bijdragen van de partners ad € 
480.294. De bijdrage van de gemeente Hengelo ad 

De gemeenteraad heeft in de Kadernota eigen middelen 
beschikbaar gesteld voor het project Verruiming Twentekanalen. 
Aansluitend op het bevaarbaar maken door Rijkswaterstaat van de 
Twentekanalen voor Scheepvaartklasse 5a (schepen tot 110 meter 
lengte en 2,8 meter diepgang), worden in het kader van het 
project ook de Twentse Havens aangepast om de grotere schepen 
te kunnen ontvangen. De werkzaamheden betreffen het verdiepen 
van de vaargeul, aanpassen van de kanaalwanden/kades en 
versterken van de havenhoofden en de kanaalbodem. In totaal is 
met het project in Hengelo 9,5 mln. euro gemoeid, waarvan 2,9 
mln. subsidie die door de EU is toegekend. Met het beschikbaar 
stellen van een projectkrediet worden de middelen voor het 
project zeker gesteld. 

Gerard Gerrits 
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€ 177.643 te dekken uit de reguliere budgetten. 
5. Voor de uitvoering van het project Verruiming 
Twentekanaal een projectlening af te sluiten van € 
7.101.114 onder optimale condities. 
6. De raad hierover per brief te informeren. 
 

12-3-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A04
a 

2339011 - Advies 
Aanjaagbudget BKV 
2019 

Het college besluit  
1. om het advies van de commissie te volgen: 
a. Een subsidie van € 2.575,- aan het project ‘Zie 
de vensters’ van mevrouw De Frankrijker en de 
heer Van Dijk toekennen. 
b. De overige 4 aanvragen afwijzen. 
2. ten aanzien van het restbedrag van het 
Aanjaagbudget BKV 2019 (ad € 51.790,-) een 
uitwerkingsvoorstel op te stellen. 
 

De Advies Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft voor 
de Regeling Aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving 2019 
5 aanvragen beoordeeld. Zij adviseren het college een 1 
aanvraag, t.w. het project  het project ‘Zie de vensters’ van 
Mevrouw Renata de Frankrijker, te honoreren en hiervoor de 
subsidie toe te kennen. 

Bas van 
Wakeren 

12-3-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2320344 - Bezwaar 
tegen besluit afwijzen 
handhavingsverzoek 
locatie Schalmedenweg 6 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is niet eens met het afwijzen van een verzoek om 
handhaving met betrekking tot de opstallen. Het 
handhavingsverzoek is afgewezen, omdat de bebouwing en het 
gebruik van de gronden onder het overgangsrecht van het 
bestemmingsplan vallen. Het verzoek is verder geweigerd omdat 
geen van de gronden voor intrekking van de 
omgevingsvergunning zich voordoen. De commissie voor de 
bezwaarschriften is van oordeel dat dit besluit terecht en op de 
juiste gronden is genomen. De commissie heeft daarom 
geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Er is overeenstemming met dit 
advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

12-3-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 2315955 - Bezwaar 
tegen besluit termijn 
vergoeding kosten 
asbestsanering de Bron 
en Kuijperschool 

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met het 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften, 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Door bezwaarde is bezwaar ingediend om alsnog in begin 2019 
een deel van de toegekende asbestsanering bij de Kuyperschool te 
kunnen realiseren en te declareren. Bezwaarde is toestemming 
verleend de betrokken kosten in 2019 te declareren. Naar 
aanleiding van het bezwaarschrift is er contact met bezwaarde 
geweest. Bezwaarde was tevreden met de gemaakte afspraken. 
Bezwaarde heeft het bezwaarschrift niet ingetrokken. Bezwaarde 
is hierop gevraagd of hij zijn bezwaarschrift wil doorzetten. Op 
deze brief heeft bezwaarde niet gereageerd. Ook is bezwaarde 
door de commissie gevraagd naar zijn procesbelang. Hierop heeft 
bezwaarde ook niet gereageerd. Gezien het vorenstaande 
adviseert de commissie voor de bezwaarschriften et 
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, omdat niet 
is gebleken van enig procesbelang. er is in overeenstemming met 
dit advies besloten. 

Claudio 
Bruggink 

 
Aldus vastgesteld,  
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