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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 16 juli 2019 
 

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

   
 Afwezig: Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

16-7-2019  A02 2381956 - Verkoop vd 
Wilhelminaschool  

Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van de koopovereenkomst 
betreffende de Wilhelminaschool (ad € 800.000), 
zoals die op 25 april jl.  door partijen is 
ondertekend. 
2. Kennis te nemen van het overzicht van extra 
verkoopkosten (€34.899,34), waardoor een netto-
verkoopopbrengst van € 765.100,70 resteert. 
3.In te stemmen met het voornemen van Oyfo tot 
aflossing van het restant-leningdeel incl. 
achterstallige rente (ad. €747.998) bij levering en 
dit te dekken uit de netto-verkoopopbrengst. 
4. het restant van de verkoopopbrengst 
(€17.102,66) terug te laten vloeien naar de 
gemeente. 

Oyfo wenst al haar onderdelen onder één dak, één centrale 
thuisbasis te realiseren. Na een zoektocht van enkele jaren is dit 
proces afgerond en gaat Oyfo verhuizen naar het 
Hazemeijercomplex. Door alle betrokken partijen is inmiddels de 
vierpartiijenovereenkomst, waarin de verplichtingen over en weer, 
alsmede de voorwaarden waaronder, ondertekend 
Een belangrijke voorwaarde uit de vierpartijenovereenkomst vormt 
de eis van gemeentezijde, dat de lening betreffende de 
Wilhelminaschool door Oyfo wordt afgelost. Inmiddels is Oyfo er in 
geslaagd de Wilhelminaschool te verkopen, zodat Oyfo vervolgens 
in de gelegenheid is om met de verkoopopbrengst het restant van 
de gemeentelijke lening (incl. achterstallige rente) af te lossen. 

Bas van 
Wakeren 

16-7-2019 A04 2248070 - Concept 
notitie Opgaven Wonen 
en Zorg in Hengelo 

Het college besluit: 
1. De concept notitie Opgaven Wonen & Zorg vast 
te stellen. 
2. De gemeenteraad met bijgaande brief te 
informeren en voorstellen een politieke markt te 
(laten) plannen om hierover hun zienswijze op te 
halen.  
3. De Adviesraad sociaal domein eveneens 
informeren en vragen hierover een advies uit te 
brengen. 

We worden geconfronteerd met de nodige  ontwikkelingen op het 
thema wonen en zorg. Inwoners hebben andere behoeften en 
wetgeving en financiële kaders zijn veranderd. Daarom is het tijd 
om het beleid met betrekking tot wonen en zorg te actualiseren. 
Wat zijn de grote opgaven voor de komende jaren? Wij hebben 
hiernaar gekeken samen met verschillende partners in onze stad 
en verwoord in de concept notitie Opgaven Wonen & Zorg. Het 
college heeft deze notitie vandaag in concept vastgesteld. Het 
college vraagt de gemeenteraad en Adviesraad sociaal domein wat 
zij vinden van de geformuleerde opgaven. 

Bas van 
Wakeren 

16-7-2019 B01 2367145 - Voorstel 
raad Marktverordening 
2019 en concept 
Marktregelement 2019 

Het college besluit de raad voor te stellen:  
- de Marktverordening 2019 vast te stellen; 
- kennis te nemen van het document "concept 
Marktreglement 2019", de beleidsregels voor de 
beoordeling van een aanvraag voor   
  een vergunning, plaats, branchering, etc (incl. 
bijbehorende bijlagen). 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Marktverordening 2019 
vast te stellen. Dit betreft een actualisatie van de verouderde 
Marktverordening uit 2006.  Deze actualisatie is met name nodig 
vanwege het feit dat vaste standplaatsvergunningen voor de 
warenmarkt onder de definitie vallen van schaarse vergunningen, 
hierdoor mogen dit soort vergunningen niet meer voor onbepaalde 
tijd verleend worden. Met deze aanpassing worden vaste 
standplaatsvergunningen voor de duur van 10 jaar verleend.  
Daarnaast de gemeenteraad kennis te laten nemen van het 
Marktreglement 2019 zoals het college deze voornemens is te gaan 
vaststellen. Dit zijn beleidsregels over de beoordeling van een 
aanvraag voor een vergunning, plaats, branchering, etc. 
 
 
 
 

Gerard Gerrits 
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16-7-2019 B02 2349475 - Vaststellen 
ontwikkelcriteria 
Watertorengebied 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. de ontwikkelcriteria Watertorengebied vast te 
stellen; 
2. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 
3.9 de ontwikkelcriteria Watertorengebied op te 
nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de 
bijbehorende kaarten hierop aan te passen. 

Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het 
doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse 
locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen 
woningbouwlocaties en het watertorenensemble. Voor de 
welstandstoetsing van een aanvraag om omgevingsvergunning 
moet worden getoetst aan de Welstandsnota. Echter, aangezien de 
Welstandsnota uitgaat van de bestaande situatie, zijn voor de 
betreffende locatie de ontwikkelcriteria Watertorengebied 
opgesteld. De ontwerp ontwikkelcriteria Watertorengebied hebben 
van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 ter inzage gelegen. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt nu voorgesteld de 
ontwikkelcriteria Watertorengebied vast te stellen. 
 
Door vaststelling van de ontwikkelcriteria Watertorengebied moet 
ook de Welstandsnota worden aangepast. De ontwikkelcriteria 
Watertorengebied worden opgenomen in de lijst van vastgestelde 
plannen in paragraaf 3.9 van de Welstansnota. Op de bij de 
Welstandnota behorende kaarten wordt een arcering opgenomen 
om aan te geven waar de ontwikkelcriteria Watertorengebied van 
toepassing zijn. 

Gerard Gerrits 

16-7-2019 B03 2402307 - Bod 2020-
2024 Welbions op de 
Woonvisie 

Kennis te nemen van bod 2020-2024 van Welbions 
op de woonvisie en Welbions te informeren met 
bijgevoegde brief 

In de Woningwet is beschreven dat woningbouwcorporaties een 
redelijk bod moeten uitbrengen op de woonvisie of woonagenda 
van de gemeente. Tevens geeft de nieuwe Woningwet aan hoe 
gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk 
komen tot prestatieafspraken. Een eerste stap die gezet moet 
worden bij het maken van prestatieafspraken is het doen van een 
bod door de corporatie.   
Welbions heeft middels een brief een bod uitgebracht op de 
woonvisie van de gemeente. De komende tijd gaan Welbions, 
Ookbions  en de gemeente in overleg om met het bod en de 
woonvisie te komen tot prestatieafspraken. Deze gaan we 
ondertekenen in december. 

Bas van 
Wakeren 

16-7-2019 B04 2397306 - Vaststellen 
subsidie-
uitvoeringsregelingen 
2020 

De subsidie uitvoeringsregelingen 2020 met 
betrekking tot cultuur, internationaal, jeugd, 
onderwijs, sport en bewegen, welzijn en zorg 
(inclusief de aanvraagformulieren) vast te stellen. 

Ten behoeve van subsidieverlening wordt jaarlijks een subsidie 
uitvoeringsregeling vastgesteld. De regels omtrent de subsidies 
voor 2020 op het gebied van cultuur, internationaal, jeugd, 
onderwijs, sport en bewegen, welzijn en zorg is door het college 
vastgesteld. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te 
komen en de aanvraagformulieren zijn via de gemeentelijke 
website te downloaden. 

Claudio 
Bruggink 

16-7-2019 B05 2390821 - Jaarverslag 
2018, Adviesraad 
Sociaal Domein 
Hengelo 

Een reactie op het jaarverslag 2018 versturen naar 
de Adviesraad sociaal domein. 
Het jaarverslag doorsturen naar de gemeenteraad 
met eenzelfde soort reactie. 

De Adviesraad sociaal domein heeft haar jaarverslag 2018 
toegestuurd naar het college. Het college neemt kennis van dit 
jaarverslag  en reageert kort hierop via bijgaande brief. Daarnaast 
stuurt het college het jaarverslag door naar de gemeenteraad. 

Bas van 
Wakeren 

16-7-2019 B06 2377758 - 
Informerende brief aan 
de Raad inzake 
voortgang 
Woolderesweg 

College informeert de raad middels bijgevoegde 
brief over voortgang verkeersveiligheid 
Woolderesweg. 

In de raadsvergadering over het bestemmingsplan Seahorse zijn 
twee moties aangenomen. Een motie voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op de Woolderesweg en een motie voor het 
nader onderzoeken van de ontsluiting van de wijk Woolder Es als 
geheel. De motie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op 
de Woolderesweg heeft prioriteit. Aan deze motie wordt uitvoering 
gegeven samen met direct aanwonenden Woolderesweg, VVN 

Gerard Gerrits 
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Hengelo en de Fietsersbond. De raad wordt hierover geïnformeerd. 
 
 

16-7-2019 B08 2404734 - 
Informerende 
raadsbrief evaluatie 
hybride 
afvalinzameling en 
onderzoek bron- en 
nascheiding 

De raad middels bijgevoegde informatieve brief te 
informeren over de evaluatie hybride 
afvalinzameling en onderzoek bron- en 
nascheiding. 

De gemeenteraad is geïnformeerd over de evaluatie van de 
hybride afvalinzameling en onderzoek bron- en nascheiding van 
afval. 

Bas van 
Wakeren 

16-7-2019 B09 2400673 - 

Collegebesluit 
eindverantwoording 
project HeArtLane 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de eindverantwoording zoals 
die door de stichting HeArtGallery is aangeleverd 
voor het project HeartLane. 
2. De gemeente Enschede met bijgevoegde brief te 
verzoeken de subsidie voor het project HeArtLane 
vast te stelllen op de maximale bijdrage ad 
€37.500. 
3. De stichting HeArtGallery middels bijgevoegde 
brief te informeren over de voortgang van de 
vaststelling. 

De gemeente Hengelo is akkoord met de subsidieverantwoording 

van het project HeArtLane. Dit project is uitgevoerd in de periode 
2016-2018 . 

Gerard Gerrits 

16-7-2019 B10 2403925 - Anterieure 
overeenkomst EMGA 
Dikkers 

Aan te gaan met EMGA Holding B.V. de bij dit 
besluit behorende anterieure overeenkomst 
“herontwikkeling Dikkersterrein”; 

Hart van Zuid staat voor de opgave om te transformeren naar een 
aantrekkelijk stadsdeel, met een mix aan functies, zoals wonen, 
werken, leren én ontmoeten. EMGA heeft aangegeven het 
Dikkersterrein in Hart van Zuid voor haar rekening en risico te 
willen herontwikkelen met de bestemming Wonen met nader te 
bepalen ondersteunende functies, complementair aan de 
ontwikkelingen in de binnenstad en de overige delen van Hart van 
Zuid. Gedacht wordt aan de gefaseerde ontwikkeling van circa 280 
woningen met daaraan ondersteunende functies. Het vigerende 
bestemmingsplan “Hart van Zuid 2008” laat deze functies niet toe. 
In de voorliggende anterieure overeenkomst leggen we de 
voorwaarden waaronder de gemeente bereid is mee te werken aan 
een herziening van het bestemmingsplan, inclusief het daarbij 
behorende kostenverhaal, vast. 

Mariska ten 
Heuw 

16-7-2019 B11 2401285 - Aanwijzen 
Beckum Palace en 
Zalencentrum 
Waarbeek als vaste 
trouwlocaties 

Aan te wijzen als vaste trouwlocaties van de 
gemeente Hengelo: Beckum Palace en 
Zalencentrum De Waarbeek. 

Beckum Palace en Zalencentrum De Waarbeek willen graag een 
vaste trouwlocatie worden van de gemeente Hengelo. Zij voldoen 
allebei aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Daarom wijst het 
college ze aan als vaste trouwlocatie. 

Sander 
Schelberg 

16-7-2019 B12 2400838 - 
Collegeadvies 
verlengen 
overeenkomsten 
Uitvoering 
huisverboden 

1. Instemmen met het voorstel om de 
overeenkomst van de gemeente Borne met 
terugwerkende kracht te verlengen gedurende de 
periode 2017 tot en met 2019.  
2. Instemmen met het voorstel om de 
overeenkomst voor de uitvoering van Tijdelijke 
Huisverboden Huiselijk Geweld met de gemeenten 
Hof van Twente en Haaksbergen te verlengen voor 
de periode 2019 tot en met 2021. 
 

De gemeente Hengelo voert voor de regiogemeenten Hof van 
Twente, Borne en Haaksbergen de Tijdelijke Huisverboden 
Huiselijk Geweld uit. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst 
met de genoemde gemeenten. De overeenkomsten met de 
gemeenten liepen af. Er dient door de gemeente Hengelo een 
nieuwe overeenkomst met de drie regiogemeenten aangegaan te 
worden. Deze overeenkomsten worden nu voorgelegd aan het 
college. 

Sander 
Schelberg 
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16-7-2019 B13 2390936 - College 
advies implementatie 
Wvggz Hengelo 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de aanstaande nieuwe 
taken voor gemeente Hengelo in het kader van de 
Wvggz.   
2. in te stemmen met regionale samenwerking 
voor de taken meldpunt, horen en verkennend 
onderzoek en stelt beleidscapaciteit en middelen 
hiervoor beschikbaar.  
3. wethouder Bas van Wakeren aan te wijzen als 
bestuurlijk opdrachtgever Wvggz in Hengelo aan. 

De Wet Verplichte GGZ treedt per 1 januari 2020 in werking en 
vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen (BOPZ). De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch 
gevolgen voor gemeenten aangezien er extra taken bijkomen voor 
de gemeente. Het college heeft kennis genomen van deze nieuwe 
wet en de gevolgen ervan voor de gemeente Hengelo. Het college 
stelt een deel van de middelen die wij hiervoor extra krijgen 
beschikbaar voor regionale uitvoering van een aantal taken. 

Bas van 
Wakeren 

16-7-2019 B14 2292260 - 
Privacyreglement 
digitaal 
kentekenparkeren 

Het college besluit: 
het Privacyreglement digitaal kentekenparkeren 
gemeente Hengelo vast te stellen. 

De gemeente Hengelo wil op een zorgvuldige en transparante wijze 
omgaan met opgegeven persoonsgevens ten behoeve van digitaal 
kentekenparkeren. Daarom is een privacyreglement opgesteld 
waarin staat beschreven hoe de gemeente omgaat met de 
opgeslagen persoonsgegevens ten behoeve van het digitaal 
kentekenparkeren. 

Gerard Gerrits 

16-7-2019 B15 2401216 - Onderzoek 
Bewind in eigen beheer 

Het college besluit: 
1. Het rapport van Kennispunt Twente 
"Bewindvoering in eigen huis" vast te stellen. 
2. De raad met bijgevoegde brief te informeren. 

Het college van Hengelo heeft onderzoek gedaan naar 
beschermingsbewind in eigen beheer. Er zijn verschillende 
alternatieven mogelijk, met daarbij de kanttekening dat het 
uitvoeren van bewindvoering in eigen beheer vraagt om een 
substantiële investering zonder dat er zekerheid is over de baten. 
Er wordt daarom nu vooralsnog geen keuze gemaakt voor het wel 
of niet zelf uitvoeren van bewind in eigen beheer. Op basis van de 
voor- en nadelen die genoemd zijn in dit rapport wil het college 
graag met de raad in gesprek gaan over de alternatieven en 
mogelijkheden. 

Mariska ten 
Heuw 

16-7-2019 B16 2389643 - 
Raadsvragen inz. 
standplaatsenbeleid 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van de SP over het 
standplaatsenbeleid 

Op 5 juni 2019 heeft de SP raadsvragen gesteld over het 
standplaatsenbeleid. Deze zijn door het college beantwoord. 

Mariska ten 
Heuw 

16-7-2019 B17 2398973 - 
Informerende brief aan 
de Raad m.b.t. 
bestuurlijke lobby 
sociaal domein 

Het college besluit: 
De gemeenteraad middels bijgevoegde brief 
informeren hoe invulling gegeven is aan de motie 
rondom de lobby Sociaal Domein en wat hiervan de 
uitkomsten zijn. 

In antwoord op de motie die de raad eind 2018 heeft aangenomen 
m.b.t. de lobby Sociaal Domein, informeren wij over hoe invulling 
is gegeven aan deze lobby en wat de uitkomsten zijn.  
In samenwerking met andere gemeenten en VNG is de afgelopen 
jaren fors ingezet op een bestuurlijke lobby i.v.m de tekorten op 
jeugdhulp. Resultaat hiervan is dat wij voor de periode 2019-
2021extra middelen ontvangen voor jeugdhulp. Voor Hengelo 
betekent dit in 2019 een bedrag van  € 2.071.000,-  en in 2020 en 
2021 een bedrag van € 1.570.000,-. Naast de lobby rondom jeugd 
hebben ook onderhandelingen plaatsgevonden over de GGZ, 
beschermd wonen en het abonnementstarief. Voor de GGZ heeft 

dit geresulteerd in structureel meer geld. Voor Hengelo betekent 
dit jaarlijks € 106.000,-. 

Claudio 
Bruggink 

16-7-2019 B18 2398874 - Aanbod 
wijkraad Slangenbeek 
m.b.t kunstwerk 
rotonde Bronforelstraat 
/ Deurningerstraat 

1. De wijkraad Slangenbeek toestemming te geven 
voor de plaatsing van een kunstwerk op de rotonde 
Bronforelstraat/Deurningerstraat.   
2. Voornoemd kunstwerk als gemeente in 
eigendom te nemen. 
3. De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud 
van € 120,- te dekken uit de post onderhoud 

De wijkraad Slangenbeek zet zich in om meer kunstwerken in de 
wijk te realiseren. In dat kader heeft de wijkraad een plan 
uitgewerkt om een kunstwerk van Bert Meinen te plaatsen op een 
rotonde in de Slangenbeek (Bronforelstraat/Deurningerstraat). De 
wijkraad neemt alle kosten die samenhangen met aanschaf en 
plaatsing van het kunstwerk voor haar rekening. Het kunstwerk 
wordt na plaatsing in eigendom aan de gemeente overgedragen. 

Gerard Gerrits 
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materieel voor beeldende kunst 
(65306001.380502) 
3. De wijkraad hierover te informeren. 

De gemeente neemt de kosten voor beheer en onderhoud van het 
kunstwerk voor haar rekening. 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A01 2401329 - Huisvesting 
Stichting Wijkracht. 

1. Aan de Stichting Wijkracht wordt meegedeeld 
dat de goedkeuring van ons college van 
burgemeester en wethouders voor de aankoop van 
vastgoed niet zal worden verleend. 
2. De beslissing van ons college zal conform de 
bijgevoegde brief aan Wijkracht meegedeeld 
worden. 

De Stichting Wijkracht laat met een memo weten dat ze voor haar 
stedelijke diensten en backoffice en directie een onderkomen te 
hebben gevonden namelijk de Bethelkerk aan het Berfloplein 18 te 
Hengelo. Wijkracht laat weten dat voor een gunstig bedrag het 
pand te huren is en voor een nog gunstiger bedrag te koop. Naar 
mening van het college zou een organisatie als Wijkracht zich niet 
moeten willen bezig houden met de aankoop van vastgoed. Gezien 
het feit dat onze gemeente in het geval van aankoop door 
Wijkracht garant moet staan voor een lening bij de bank zou dat 
ook betekenen dat onze gemeente risicodragend wordt bij aankoop 
door Wijkracht. In het geval van, nu nog niet te voorzien maar wel 
mogelijke, eventuele aanbesteding van het welzijnswerk in 
Hengelo zou een garantstelling voor de hypotheek van Wijkracht 
zeer risicovol zijn voor onze gemeente. Het college van 
burgemeester en wethouders laat Wijkracht weten geen 

toestemming te verlenen om over te gaan tot de aankoop van de 
Bethelkerk, conform artikel 14 van de Algemene 
subsidieverordening van de gemeente Hengelo. 
Het college laat tevens weten van mening te zijn dat een 
organisatie als Wijkracht indien mogelijk ondergebracht zou 
moeten worden in maatschappelijk vastgoed van de gemeente. 

Bas van 
Wakeren 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A02 2397444 - 
Handelingsperspectief 
Woningbouw 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met het handelingsperspectief en 
de daaruit voorvloeiende maatregelen en acties;  
2. de raad hierover per brief te informeren; 
3. een nadere verkenning uit te voeren ten aanzien 
van de eventuele financiële consequenties indien 
de plancapaciteit boven de behoefte dreigt uit te 
komen; 
4. haar instemming met het handelingsperspectief 
kenbaar te maken tijdens het bestuurlijk overleg 
met de provincie d.d. 11 juli 2019 
5. de wethouders van Wakeren en ten Heuw te 
machtigen het handelingsperspectief te 
ondertekenen namens het college. 

De woningmarkt is volop in beweging. Sinds 2016 maken de 
gemeenten in Overijssel afspraken over de nieuwbouw. In Hengelo 
ligt er op dat vlak een grote opgave in de binnenstad en in Hart 
van Zuid. Het college is met de provincie in gesprek gegaan over 
de wijze waarop deze opgave kan worden ingepast in de afspraken 
met de provincie en de wijze waarop dit kan worden vertaald in het 
woningbouwprogramma. Uitkomst van deze gesprekken is we vol 
gaan inzetten op de ontwikkeling van de binnenstad en Hart van 
Zuid en dat we daarbij insteken op onderscheidende 
woonproducten. 

Bas van 
Wakeren 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 2400111 - 
Informerende brief aan 
Raad inzake 
ontwikkelingen 
Marktplein 

In te stemmen met de brief over het Hijschgebouw 
en deze ter kennisname aan de raad te sturen 

Tijdens de politieke markt van 27 juni jongstleden is 
gediscussieerd over het plan van de Hijschkamer. Daarin is 
toegezegd om de financiële onderbouwing te beschikking te stellen 
aan de gemeenteraad en om aan te geven hoe het college om wil 
gaan met het proces om tot een nieuw plan te komen. Aangegeven 
wordt dat in de komende periode het proces wordt uitgelijnd en dit 
na de vakantie met de raad wordt besproken. de financiële situatie 
wordt nader toegelicht. 
 
 

 
 

Bas van 
Wakeren 
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9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

B02 2300403 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Hengelo Noord, 
Slangenbeek 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek 
(met identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0112-
0201, getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0112.dgn); 
2. in te stemmen met de behandeling van de 
inspraak- en vooroverlegreacties zoals verwoord in 
het ‘Verslag inspraak en vooroverleg - Voorontwerp 
bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek'; 
3. de gemeenteraad en de indieners van de 
inspraakreacties te informeren conform bijgaande 
brieven; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, 
Slangenbeek gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage te leggen. 

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de 
gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan 
vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, 
Slangenbeek is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. 
Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt 
vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen 
in het bestemmingsplan. Na voorafgaande publicatie in het 
Hengelo's Weekblad is het voorontwerpbestemmingsplan 
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Ook is vooroverleg 
gepleegd met de provincie en andere overleginstanties. In het 
'Verslag inspraak en vooroverleg - Voorontwerp bestemmingsplan 
Hengelo Noord, Slangenbeek' zijn de inspraak- en 
vooroverlegreacties met een reactie daarop van de gemeente 
opgenomen. 

Gerard Gerrits 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2371925 - Bezwaar 
tegen verleende 

omgevingsvergunning 
voor het kappen van 
een haagbeuk nabij 
Rudolfstraat 82 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 

ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een 
kapvergunning voor een haagbeuk aan de Rudolfstraat. Het al dan 

niet verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 
een houtopstand is blijkens de bewoordingen van 
Bomenverordening een discretionaire bevoegdheid van het college. 
Ter beoordeling staat derhalve slechts de vraag of het college na 
afweging van de in het geding zijnde belangen het belang bij de 
kap van de boom groter heeft kunnen achten dan het belang van 
handhaving van de bomen. Het college acht het belang van 
voldoende goede bereikbare parkeervoorzieningen in het gebied 
een algemeen belang dat zwaarder weegt dan het behoud van de 
onderhavige boom op deze plaats. De boom is bovendien te groot 
voor het profiel van de straat waar hij staat. Om de gevolgen voor 
de leefomgeving te beperken heeft het college ter compensatie van 
de te kappen boom aan de vergunning een herplantverplichting 
verbonden. In het licht van het vorenstaande is de commissie van 
oordeel dat het college een juiste belangenafweging heeft 
gemaakt. de commissie heeft dan ook geadviseerd het bezwaar 
ongegrond te verklaren. Er is in overeenstemming met dit advies 
besloten. 

 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2364651 - Bezwaar 
tegen verlenen 
standplaatsvergunning 
aan de Woolderesweg 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie, ongegrond verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende 
vergunning voor een standplaats voor 1 dag in de week. Er is 
bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een 
standplaatsvergunning omdat het zorgt voor een toename van 
concurrentie. De commissie voor de bezwaarschriften is het met 
het college eens dat het college zich niet mag mengen in 
concurrentieverhoudingen. De commissie is van oordeel dat de 
vergunning terecht is verleend en heeft daarom geadviseerd het 
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand 
te laten. Het college heeft overeenkomstig het advies besloten. 
 
 
 
 

 



Pagina 7 van 7 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2353925 - Bezwaar 
tegen besluit afwijzen 
Wob-verzoek 

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van zijn verzoek 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat het verzoek is afgewezen, 
omdat het college het gevraagde stuk niet in zijn bezit heeft. De 
commissie is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat dit 
stuk er wel zou zijn. Om die reden is de commissie van oordeel dat 
het verzoek terecht en op goede gronden is afgewezen en 
adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten. Het college heeft conform dit advies 
besloten. 

 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2286206 - Bezwaar 
tegen uitbreiding 
sportcentrum P.C. 
Hooftlaan 50 

het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten: 1. het besluit 
aan te vullen in die zin dat tevens een afwijking 
van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren 
Hengelo wordt vergund op grond van artikel 2.12, 
1e lid onder a sub 1 Wabo in samenhang gelezen 
met artikel 2.1 onder c sub 2 van het 
bestemmingsplan; 2. de eerder verleende afwijking 

van het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken uit te 
breiden in die zin dat een afwijking van de 
gebruiksvoorschriften uit het bestemmingsplan 
wordt vergund op grond van artikel 2.12, 1e lid 
onder a sub 2 Wabo; 3. het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften als motivering 
aan het bestreden besluit te verbinden. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een sportschool. Zij 
vrezen voor parkeeroverlast, verkeersonveilige situaties en 
geluidsoverlast. Daarnaast zijn zij van oordeel dat het plan niet 
passend is in het bestemmingsplan. De commissie voor de 
bezwaarschriften concludeert dat het plan in strijd is met het 
bestemmingsplan. Het college heeft aanvullend onderzoek gedaan. 
De commissie is van oordeel dat het college een afwijking van het 

bestemmingsplan kan vergunnen. De commissie adviseert daarom 
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit aan 
te vullen in die zin dat ook een afwijking van het bestemmingsplan 
wordt verleend voor de parkeernorm en het gebruik. Het college 
heeft overeenkomstig het advies besloten. 

 

9-7-2019  
1 week 

niet 
openbaar 

 2263490 - Bezwaar 
tegen uitbreiding 
sportcentrum P.C. 
Hooftlaan 50 

het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten: 1. het besluit 
aan te vullen in die zin dat tevens een afwijking 
van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren 
Hengelo wordt vergund op grond van artikel 2.12, 
1e lid onder a sub 1 Wabo in samenhang gelezen 
met artikel 2.1 onder c sub 2 van het 
bestemmingsplan; 2. de eerder verleende afwijking 
van het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken uit te 
breiden in die zin dat een afwijking van de 
gebruiksvoorschriften uit het bestemmingsplan 
wordt vergund op grond van artikel 2.12, 1e lid 
onder a sub 2 Wabo; 3. het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften als motivering 
aan het bestreden besluit te verbinden. 

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een sportschool. Zij 
vrezen voor parkeeroverlast, verkeersonveilige situaties en 
geluidsoverlast. Daarnaast zijn zij van oordeel dat het plan niet 
passend is in het bestemmingsplan. De commissie voor de 
bezwaarschriften concludeert dat het plan in strijd is met het 
bestemmingsplan. Het college heeft aanvullend onderzoek gedaan. 
De commissie is van oordeel dat het college een afwijking van het 
bestemmingsplan kan vergunnen. De commissie adviseert daarom 
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit aan 
te vullen in die zin dat ook een afwijking van het bestemmingsplan 
wordt verleend voor de parkeernorm en het gebruik. Het college 
heeft overeenkomstig het advies besloten. 

 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


