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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 25 juni 2019 
 

 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. 

25-6-2019  A01 2392958 - 
Kredietaanvraag 
herinrichting 
Lansinkesweg - 
Industriestraat 

Onder de voorwaarde dat de raad instemt met de 
inzet van € 560.000 uit de reserve bodemsanering: 
1. Opdracht te geven tot de uitwerking en 
uitvoering van de herinrichting Industriestraat – 
Lansinkesweg en aanleg waterberging met 
groenvoorziening op basis van het voorlopig 
ontwerp van 13 maart 2019 
2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 
5.060.000, te verwerken in de eerstvolgende 
herziening van de grondexploitaties en als volgt te 
dekken: 
a. € 2.688.339 uit de grondexploitaties Hart van 
Zuid 
b. € 1.194.338 uit het Gemeentelijk Riolering Plan 
c. € 560.000 uit de reserve bodemsanering 
d. € 517.323 bijdrage provincie DUVV 2019 
e. € 100.000 uit openbare verlichting 

3. De hiertoe behorende begrotingswijziging 
XXXXXX vast te stellen  
4. De raad voor te stellen de geraamde kosten 
voor het in- en afvoeren van vervulde grondkosten 
(maximaal €560.000) voor het project herinrichting 
Lansinkesweg - Industriestaat te dekken uit de 
reserve bodemsanering. 

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor 
de herinrichting van de Lansinkesweg vanaf de brandweerkazerne 
tot en met het kruispunt Lansinkesweg-Industrieplein, de 
herinrichting van de Industriestraat vanaf het nog niet 
heringerichte deel tot aan het kruispunt Lansinkesweg, het 
verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming, het 
vergroten van de capaciteit van de riolering in de Lansinkesweg 
tussen de Emmaweg en de Industriestraat, de afwatering van het 
hemelwater vanaf Lansinkveld Noord op de Berfobeek en het 
aanleggen van een groenvoorziening rond de nieuwe 
bergingsvijver.  
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verwachte kosten voor 
de bodemvervuiling onder het bestaande wegdek te betalen uit de 
reserve bodemsanering.  
Een voorlopig ontwerp is gemaakt die de komende maanden wordt 
uitgewerkt. De definitieve uitvoering is nog niet gepland en wordt 
afgestemd op de uitvoering van andere projecten in de stad. 

Mariska ten 
Heuw 

25-6-2019  B01 2368602 - 
Raadsvragen over 
klachten van huurders 
m.b.t. oplevering 
gerenoveerde sociale 
huurwoningen 
Hengelose Es 

Het college besluit: 
de vragen van de SP te beantwoorden via 
bijgevoegde brief 

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de wateroverlast in 
de kelders van de flats aan de Jan Voermanstraat en Jan 
Wiegerstraat. Het college beantwoordt de vragen via bijgevoegde 
brief. 

Bas van 
Wakeren 

25-6-2019  B02 2380978 - Structureel 
maken stelpost Taaleis 

Het college besluit de stelpost Wet Taaleis ad € 
30.400 structureel in te zetten voor de uitvoering 
van de Wet Taaleis en de bijbehorende 
begrotingswijziging via een verzamelwijziging aan 
de raad aan te bieden. 

Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. Doel is 
het vergroten van de participatiekansen van belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt. De regering vindt de beheersing van de 
Nederlandse taal een belangrijk element voor het kunnen 
participeren in de samenleving en het inzetbaar zijn en blijven op 
de arbeidsmarkt. Om deze reden is de beheersing van de 
Nederlandse taal als extra verplichting toegevoegd aan de 
bestaande verplichtingen van belanghebbenden. De gemeente 
Hengelo onderschrijft het belang van een goede beheersing van de 
Nederlandse taal om volwaardig te kunnen participeren. Mensen 

Mariska ten 
Heuw 
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die onvoldoende taalbeheersing hebben, hebben op het werk  
bijvoorbeeld moeite met e-mail te gebruiken en/of begrijpen 
veiligheidsinstructies niet. In het dagelijks leven kunnen zij 
formulieren niet invullen, snappen zij bijsluiters van medicijnen 
niet en hebben zij moeite met het OV te reizen. De rechten en 
plichten die voortvloeien uit de participatiewet en alle administratie 
die daarbij hoort, zijn vaak een groot probleem. Om die reden is 
sinds eind 2018 het afnemen van de taalmeter een structureel 
onderdeel van aanvraagprocedure rondom een uitkering geworden. 
De Wet Taaleis gaat met nadruk om personen op te sporen die 
Nederlands als tweede taal hebben. Middels de taalmeter sporen 
we ook de klanten op die Nederlands als moedertaal hebben, maar 
deze onvoldoende beheersen om volwaardig mee te kunnen doen. 
Voor de uitvoering Wet Taaleis is jaarlijks een structurele 
rijksbijdrage van € 30.400 beschikbaar die tot nog toe als een 
stelpost in de begroting is opgenomen. Nu het opsporen van 
taalproblemen een vast onderdeel is van de intakeprocedure 
rondom een uitkering, heeft het college besloten deze stelpost 
structureel te maken en als vaste component op te nemen op de 
begroting. 

25-6-2019  B03 2393054 - Definitief 
ontwerp Deldenerstraat 
deel Langestraat tot en 
met kruising 
Bornsestraat/ 
Oldenzaalsestraat 

Het college besluit om het definitief ontwerp voor 
de reconstructie van de Deldenerstraat vanaf de 
Langestraat tot en met de kruising Bornsestraat/ 
Oldenzaalsestraat vast te stellen. 

Het college heeft besloten om het definitieve ontwerp voor de 
reconstructie van de Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot en 
met de kruising met de Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat vast te 
stellen. Dit ontwerp betreft enerzijds een herinrichting van deze 
kruising, die nodig is om de nog te realiseren parkeerplaatsen op 
het Kloosterhofterrein te kunnen bereiken. En anderzijds een 
rioolvervanging en herinrichting van het deel van de 
Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot de kruising met de 
Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat. 
 
Naast rioolvervanging wordt er een nieuwe buis aangelegd voor de 
afvoer van regenwater (blauwe ader). Het regenwater dat op het 
verharde oppervlak valt wordt in de nieuwe situatie niet meer 
geloosd op het riool, maar wordt door middel van de blauwe ader 
afgevoerd naar de Berflobeek en de Drienerbeek die in de 
onmiddellijke omgeving liggen. Dit is een klimaatrobuuste 
oplossing om wateroverlast bij hevige neerslag te verminderen. 
Daarnaast wordt de vuiluitworp op de beken beperkt, waardoor de 
waterkwaliteit toeneemt. De ruimte voor groen aan de noordzijde 
langs de Deldenerstraat wordt gehandhaafd. Hier komen twee 
bomen bij. Vóór het nieuwe stadskantoor, aan de zuidzijde langs 
de Deldenerstraat, komt een nieuw groenvak te liggen. Dit 
groenvak wordt gerealiseerd vanuit het project Lange Wemen. 

Gerard Gerrits 

25-6-2019  B05 2374785 - Verkoop van 
een perceel grond aan 
de Torenlaan, de heer 
K. Hammani en 
mevrouw H. Drent 

Het college besluit: 
1. tot verkoop van een perceel grond,  kadastraal 
bekend als gemeente Hengelo, sectie U, 3924 
(ged.) , groot 1732 m2; 
2. de opbrengst verantwoorden in het 
grondexploitatiecomplex "Weusthagpark". 
 

Een bewoner aan de Torenlaan heeft geïnformeerd naar de 
mogelijkheid om een klein perceel grond grenzend aanzijn 
huisperceel te kunnen kopen. Voor de realisering van de plannen 
van het Weusthagpark is dit perceel niet nodig. Er bestaat geen 
bezwaar tegen de verkoop van dit perceel. 

Mariska ten 
Heuw 
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25-6-2019  B06 2388734 - Financiële 
zaken Netwerkstad 
Twente juni 2019 

Het college besluit: 
1. Met ingang van 1-1-2020 de bijdrage aan 
Netwerkstad Twente voor Hengelo te bepalen op 
€33.000. 
2. In te stemmen met de jaarrekening 2018 en het 
positieve saldo ad €4.500 toe te voegen aan de 
reserve Netwerkstad. 
3. In te stemmen met de onttrekking van 
€364.500 uit de reserve Netwerkstad en deze uit te 
keren aan de deelnemende gemeenten. Voor 
Hengelo is dit een eenmalig bedrag van €80.415. 
4. De onttrekking uit de reserve Netwerkstad ter 
besluitvorming aan het bestuur van Regio Twente 
voor te leggen. 

Op 29 mei 2019 heeft het Bestuurlijk Overleg Ontwikkelagenda 
Netwerkstad Twente besloten de samenwerking binnen 
Netwerkstad Twente op een andere wijze vorm te geven. Dit 
besluit leidt o.a. tot een lagere bijdrage van de gemeenten aan 
Netwerkstad Twente en een eenmalige onttrekking aan de reserve 
Netwerkstad ten gunste van de deelnemende 
gemeenten. 

Gerard Gerrits 

25-6-2019  B07 2381415 - Resultaat 
voorverkennning 
mogelijkheden van 
grootschalige 

energiewinning langs 
A35 en uitnodiging 
deelname pilot 
 

- deelnemen aan de verkenningsfase van het EZK 
pilotproject A35; 
- dit bevestigen aan Rijkswaterstaat middels een 
brief. 

Gemeente Hengelo neemt de uitnodiging van Rijkswaterstaat aan, 
om deel te nemen aan een pilotproject van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, om langs de A35 een 
haalbaarheidsonderzoek uit te werken voor realisatie van 

grootschalige energiewinning. 

Claudio 
Bruggink 

18-6-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 2393402 - Kadernota 
2020-2023 

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met: 
• het financieel perspectief 2020-2023 (inclusief de 
begrotingsuitgangspunten); 
• de voorgestelde nieuwe beleidswensen; 
• de voorgestelde dekkingsmaatregelen; 
• de voorgestelde lokale lastenontwikkeling. 

Eén keer per jaar wordt in de Kadernota het beleid integraal 
afgewogen en afgezet tegen de financiële mogelijkheden voor de 
komende vier jaren. Op 13 maart heeft de raad richting gegeven 
door belangrijke thema’s te benoemen waar, als er extra middelen 
ingezet kunnen worden, extra geld naar toe zou moeten. 
Vervolgens is de samenleving actief betrokken. De samenleving is 
opgeroepen om met ideeën voor deze Kadernota te komen. 
Daarbij wel steeds met de winstwaarschuwing dat er de komende 
periode beperkt ruimte zal zijn voor nieuw beleid. 34 inwoners en 
organisaties hebben in de Politieke markt van 22 mei 2019 hun 
ideeën voor nieuw beleid gepresenteerd aan de gemeenteraad. De 
opbrengst van deze verschillende avonden is voor ons de basis 
geweest voor onze afweging. Hoewel het saldo van de 
meerjarenbegroting 2020-2023, ook na de meicirculaire 2019, een 
meerjarig negatief begrotingssaldo laat zien, zijn wij er toch in 
geslaagd financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid door 
alternatieve dekking te zoeken middels het in de Kadernota 
opgenomen dekkingsvoorstel. Hierdoor kunnen wij een zodanige 
meerjarenbegroting presenteren die in ieder geval in 2020 en 2023 
sluit met een positief saldo. 
 

Mariska ten 
Heuw 

18-6-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

B04 2247039 - 
Collegebesluit 
uitbreiden 
gemeentelijke 
monumentenlijst 2019 

Het college besluit: 
1. de volgende objecten toe te voegen aan de 
gemeentelijke monumentenlijst: 
- de boerderij met schuur aan de Hasebroekstraat 
13, 

- de woningen en atelier aan de Twekkelerweg 78, 
80 en 82, 

De gemeentelijke monumentenlijst zal worden uitgebreid met een 
aantal objecten en panden. Op verzoek van Railpleasure BV zal 
een deel van het voormalige tracé van het Gelders Overijssels 
Lokaal Spoor (GOLS) worden beschermd. De Werkgroep 
Markegrenzen van museum Hengelo heeft het college verzocht een 

aantal originele jachtpalen, grenspalen en stenen te beschermen. 
De Erfgoedcommissie heeft een drietal objecten voorgedragen: het 

Gerard Gerrits 



Pagina 4 van 4 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

- de flat aan de Pastoor van Rossumstraat 8-18II, 
- de kassahokjes van het FBK stadion aan het 
Johan Cruijffpad, 
- het spoortalud met rails ten zuiden van de 
Pruisische Veldweg, kadastraal bekend als N173, 
N174, N177, N1375, K3146, K3096 en K3204 
- het spoortalud zonder rails op kavel kadastraal 
bekend als K3145, 
- de Flierveldspaal, 
- jachtpaal nr 16 en 18 aan de Deldenerdijk, 
- de grenspaal aan de Sluitersdijk 43, 
2. de eigenaren en aanvragers van dit besluit 
middels uitgaande brieven op de hoogte te stellen, 
3. de Erfgoedcommissie van dit besluit op de 
hoogte te brengen. 
 

schoolgebouw Bataafse Kamp, het marktpaviljoen en de 
voormalige kassahokjes bij het FBK stadion. De kassahokjes 
worden beschermd. Ten aanzien van aanwijzing van de Bataafse 
Kamp zal de gemeente in overleg treden met de nieuwe eigenaar. 
In verband met de ontwikkelingen op het matktplein zal het 
marktpaviljoen nog niet worden aangewezen. Bijzonder is de 
aanwijzing van een aantal panden op verzoek van de eigenaren 
zelf. Boerderij met schuur aan de Hasebroekstraat en een 
hoekpand met woningen aan de Twekkelerweg zullen op verzoek 
en in overleg met de eigenaren op de monumentenlijst worden 
geplaatst. 

18-6-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

B06 2384330 - Opdracht 
m.b.t. nieuwe huisstijl 

gemeente Hengelo 

In te stemmen met de gunning van de opdracht 
voor een nieuwe huisstijl aan Creative Bastards B.V 

De gemeente Hengelo staat aan de vooravond van een nieuw 
'hoofdstuk'. Begin 2020 werken de ruim 700 Hengelose 

ambtenaren weer in de binnenstad en vanuit de nieuwe 
huisvesting: een fonkelnieuw stadskantoor en een volledig 
gerenoveerd stadhuis.  
Dat is niet de enige verandering. De veranderingen in de 
maatschappij, op technologisch gebied en bij onze inwoners zorgen 
ervoor dat wij als overheid telkens moeten actualiseren. De 
samenleving wijzigt in snel tempo en stelt daardoor ook andere 
eisen aan ons als gemeentelijke organisatie. De 'stijl van het huis' 
dient mee te veranderen (een andere, open houding en uitstraling) 
en daarmee ook de huisstijl. Kortom, de naderende verhuizing is 
hét moment om een nieuwe visuele identiteit voor de gemeente 
Hengelo te creëren en door te voeren. 
 
Via een meervoudig onderhandse aanbesteding is de opdracht om 
een nieuwe visuele identiteit te creëren uitgezet. De opdracht 
wordt gegund aan de ondernemer die de beste prijs-
kwaliteitverhouding heeft geleverd. Dat is bureau Creative 
Bastards B.V. Zij hebben tot 1 oktober 2019 de tijd om de visuele 
identiteit verder uit te werken en te vertalen tot een compleet 
huisstijlhandboek. 
 

Sander 
Schelberg 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


