Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 7 oktober 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
7-10-2019

Nr.
B02

Onderwerp
2380405 - Ontwerp
bestemmingsplan A1zone 2019

Besluit
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan A1-zone 2019 (met
identificatienummer NL.IMR0.0164.BP0111-0201,
getekend op de ondergrond
o_NL.IMR0.0164.BP0111.dgn) ;
2. in te stemmen met de behandeling van de
inspraak- en vooroverlegreacties, zoals verwoord in
het ‘Verslag inspraak en vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan A1-zone 2019';
3. de gemeenteraad en de indieners van de
inspraakreacties te informeren conform bijgaande
brieven;
4. het ontwerp bestemmingsplan A1-zone 2019
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen.

Publieksvriendelijke samenvatting
Voor het plangebied A1-zone 2019 heeft de gemeenteraad op 13
mei 2008 een bestemmingsplan vastgesteld. Het voorontwerp
bestemmingsplan A1-zone 2019 is de actualisatie van het
bestemmingsplan uit 2008. Dit is een conserverend plan, waarin
het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen
worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. Voor
(voormalige) bedrijfswoningen is een passende regeling opgesteld.
Door het toevoegen van de categorie ‘bedrijventerreinwoning’
komt het onderscheid tussen bedrijfswoningen en voormalige
bedrijfswoningen te vervallen en vormen de woningen geen extra
belemmering voor omliggende bedrijven of voor het bedrijf waar
de woning voorheen bij hoorde. Na voorafgaande publicatie in het
Hengelo's Weekblad is het voorontwerp bestemmingsplan
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Ook is vooroverleg
gepleegd met de provincie en andere overleginstanties. In het
'Verslag inspraak en vooroverleg - Voorontwerp bestemmingsplan
A1-zone 2019' zijn de inspraak- en vooroverlegreacties met een
reactie daarop van de gemeente opgenomen. Na instemming door
het college wordt het ontwerp bestemmingsplan A1-zone 2019
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan
een ieder zienswijzen indienen.

Portef.h.
Gerard Gerrits

7-10-2019

B05

2422243 - Collegezaak
Lambertuskermis 2020
terreinindeling

Het college besluit:
1. de verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2020
vast te stellen;
2. de terreinindeling voor de Lambertuskermis
2020 vast te stellen;
3. overeenkomsten met exploitanten alleen voor
het jaar 2020 aan te gaan, gelet op de
ontwikkelingen in de binnenstad;
4. eventueel bestaande meerjarige
overeenkomsten uiterlijk te verlengen tot en met
het jaar 2020.

Voor de Lambertuskermis in 2020 zijn de "Algemene
verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2020" en de terreinindeling
voor deze kermis vastgesteld. Hierin wordt bepaald waar de kermis
wordt gehouden en op welke wijze kermis exploitanten kunnen
inschrijven en waar ze aan moeten voldoen voor een plaats op
deze kermis

Gerard Gerrits

7-10-2019

B06

2441610 - Informatie
DB Regio Twente over
uitkomsten AB
vergadering 25
september jl.

De brief van het dagelijks bestuur van Regio
Twente over de uitkomsten van de algemeen
bestuursvergadering van 25 september jl., met als
onderwerp de versterking van de regionale
samenwerking, met bijgevoegde begeleidende brief
naar de gemeenteraad sturen.

De gemeenschappelijke regeling Regio Twente is bezig met een
traject dat tot doel heeft de samenwerking te versterken. Dit is
nodig, om de kansen die Twente heeft nog beter te kunnen
benutten. De Twentse gemeentesecretarissen hebben vanuit hun
deskundigheid gekeken hoe die samenwerking het best kan
worden versterkt. Dit advies is op 25 september jl. aan de orde
geweest in het algemeen bestuur van Regio Twente, waarbij het

Claudio
Bruggink
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Publieksvriendelijke samenvatting
AB besloten heeft om de veranderingen volgens de lijnen van het
advies van de secretarissen door te willen voeren. Het dagelijks
bestuur informeert nu de veertien colleges van b&w meer in detail
over de uitkomsten van de AB vergadering van 25 september. Het
college stuurt deze informatie met een begeleidende brief door
naar de gemeenteraad.

Portef.h.

7-10-2019

B07

2385818 - Definitief
vaststellen van de
beleidsregels
maatschappelijke
ondersteuning
gemeente Hengelo
2019, 1e wijziging

Het college besluit:
De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
gemeente Hengelo 2019, 1e wijziging vast te
stellen

Het college heeft de "beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning gemeente Hengelo, 1e wijziging 2019" vastgesteld.
In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning staat
uitgewerkt welk beleid de gemeente Hengelo voert voor
voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Deze beleidsregels zijn ten opzichte van
2018 geactualiseerd.

Bas van
Wakeren

7-10-2019

B08

2432782 Antwoordbrief aan
Lokaal Hengelo met
betrekking tot een
viertal vragen rond de
verkeersveiligheid op
de Beursstraat

Instemmen met antwoordbrief aan Lokaal Hengelo
met betrekking tot een viertal vragen rond de
verkeersveiligheid op de Beursstraat.

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid op
de Beursstraat. De vragen gaan over het in- en uit laten stappen
van passagiers door auto’s en touringcars. De gemeente Hengelo is
op de hoogte van deze verkeerssituatie rond het haal- en breng
gedrag op de Beursstraat. De Beursstraat valt binnen het gebied
van betaald parkeren. Het onmiddellijk laden en lossen van
goederen en/of het onmiddellijk in- of uit laten stappen van
passagiers is hier toegestaan. Bij de gemeente zijn tot op heden
geen meldingen of klachten bekend rond de door Lokaal Hengelo
omschreven verkeersonveilige situaties en/of parkeeroverlast.
De gemeente gaat niet opnieuw onderzoek doen om te kijken of
het mogelijk is om ook aan het Stationsplein zijde een Kiss & Ride
voorziening te creëren. Tijdens het ontwerp van het skateplein op
het Industrieplein is deze afweging al gemaakt. De Kiss & Ride
voorziening, die al aan het Industrieplein lag, is opnieuw
geïntegreerd in het nieuwe ontwerp rondom het skateplein.

Gerard Gerrits

1-10-2019
1 week
niet
openbaar

A05

2432511 Informerende brief
over proces Marktplein

In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de
raad over het Marktplein

Op 27 juni heeft de gemeenteraad in een politieke markt
aangegeven te willen stoppen met het plan voor de Hijschkamer
omdat het niet realiseerbaar is binnen de eerder gegeven kaders.
De voorkeur van de raad gaat uit naar het opstellen van een breed
gedragen nieuw plan. In de afgelopen periode zijn gesprekken
gevoerd met enkele partijen om te onderzoeken welke
participatieprocessen hiervoor geschikt zijn. Het college geeft
verschillende mogelijkheden weer en stelt voor om hierover een
politieke markt te houden.

Bas van
Wakeren

1-10-2019
1 week
niet
openbaar

B05

2437642 Lambertuspassage

In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de
gemeenteraad waarin zij worden geïnformeerd
over de aankoop van de Lambertuspassage

De HMO (herstructureringsmaatschappij Overijssel) heeft met
eigenaar Twickelrand BV een overeenkomst gesloten om de
Lambertuspassage aan te kopen. Beide partijen en de gemeente
zijn van plan om de passage op termijn te slopen en in plaats
daarvan een herontwikkeling van dat gebied te realiseren die
bijdraagt aan een versterking van het kernwinkelgebied en de
compacte binnenstad. Met betrokkenheid van verschillende
stakeholders in dit gebied zal dit verder worden opgepakt.

Gerard Gerrits
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Aldus vastgesteld,
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