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Openbare besluiten 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 20 oktober 2020 

 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning)  

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

20-10-2020  A01 3130353 - Ambitieplan 

burgerpark Weusthag 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Ambitieplan 

burgerpark het Weusthag. 

2. In te stemmen met het bestedingsvoorstel van 

€25.000,- voor 2020 en €25.000,- voor 2021 en de 

raad hierover informeren.  

3. Het gemeentelijk vastgoed aan de van 

Alphenstraat 13 te verkopen en de raad hierover te 

informeren 

4. De gemeentesecretaris een bestuurlijke 

opdracht te geven om de realisatie van ambitie 2 in 

co-creatie uit te werken en de uitkomsten mee te 

nemen bij de behandeling van de kadernota 2022 - 

2025. 

5. De raad voor te stellen het ambitieplan 

Weusthag (inclusief begrotingswijziging) vast te 

stellen en op te nemen in het kader voor de 

omgevingsvisie Stedelijk gebied.   

 

College en raad van Hengelo hebben van de Vrienden van het 

Weusthag een visie en ambitieplan voor het Weusthagpark 

ontvangen. Dit plan is in opdracht van de raad opgesteld en is 

onder regie van de Vrienden van het Weusthag in samenwerking 

met verschillende partijen, belanghebbenden en geïnteresseerden 

in het Weusthagpark tot stand gekomen.  

 

Het college heeft ingestemd met de besteding van beschikbaar 

gestelde budgetten voor 2020 en 2021.  

Daarnaast heeft het college opdracht gegeven om de ambitie voor 

het verbeteren van de kinderboerderij verder uit te werken.  

 

Het college adviseert de raad om het ambitieplan te omarmen en 

onderdeel te maken van de ontwikkeling van de omgevingsvisie 

voor het stedelijk gebied van Hengelo.  

Mariska ten 

Heuw 

20-10-2020  A02 3113829 - Vergroten 

exploitatiegebied 

grondexploitatie 

Marskant 

De raad voor te stellen: 

1. De vergroting van het plangebied van de 

grondexploitatie Marskant, door toevoeging van 

het pand Markant, de omliggende gronden en de 

Willemschool, vast te stellen; 

2. In te stemmen met een verrekening van € 

250.000 van het reserve grondbedrijf naar het 

reserve Vastgoedbedrijf na het afsluiten van het 

project Marskant. 

3. In te stemmen met wijzigingen van het 

woningbouwprogramma 2020-2029. 

Nu er twee panden aan de buitengrenzen van het toekomstige 

woongebied Marskant beschikbaar komen, hebben we de 

mogelijkheid het hele gebied tussen de Willemstraat en de 

Deldenerstraat een kwalitatief betere invulling te geven. Dit doen 

we door het slopen van de Willemschool en deze ruimte in te 

vullen met woningbouwkavels. Het pand Markant zal op de markt 

worden aangeboden onder ontwikkelvoorwaarden. 

Bas van 

Wakeren 

20-10-2020  B01 3083776 - Vaststellen 

bestemmingsplan 

Buitengebied, 

Schoolbeekweg 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

 

1. in te stemmen met de behandeling van de 

zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 

zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied, Schoolbeekweg” , dat deel uitmaakt 

van dit besluit; 

2. het bestemmingsplan Buitengebied, 

Schoolbeekweg (met identificatienummer 

NL.IMRO.0164.BP0137-0301, getekend op de 

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een rood 

voor rood woning op te richten op het perceel links van de 

Schoolbeekweg 48. Dit is ter compensatie van de sloop van 850 

m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing op de locatie 

Bentelosestraat 77 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente). 

Aangezien er niet voldoende geïnvesteerd kan worden aan 

ruimtelijke kwaliteit op het perceel aan de Schoolbeekweg wordt er 

ook nog een financiële bijdrage gedaan in het gemeentelijke 

Bomenfonds. Voor de bouwlocatie aan de Schoolbeekweg is een 

landschapsplan gemaakt, waarin het plan ruimtelijk wordt 

Gerard Gerrits 
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ondergrond NL.IMRO.0164.BP0137.dgn) vast te 

stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 

bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg. 

onderbouwd. Voor het perceel waar gesloopt wordt in de gemeente 

Hof van Twente wordt ook een passend bestemmingsplan 

gemaakt. De bovenstaande afspraken zijn op 18 december 2019 

vastgelegd in een anterieure overeenkomst rood-voor-rood. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg heeft 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 5 

zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg" is de inhoud van 

de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen hebben 

geen aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het 

ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg. Wel zijn 

er ambtelijk enkele wijzigingen aangebracht. De raad wordt 

voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg 

vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan 

niet te worden vastgesteld. 

 

20-10-2020  B02 3127494 - 

Raadsvragen over 

Steun Hengelose 

kermisexploitanten 

door reuring op het 

evenementenplein 

 

Het college besluit: 

de raadsvragen van de fractie ProHengelo met 

bijgevoegde brief beantwoorden. 

De fractie van ProHengelo heeft vragen gesteld over attracties op 

het evenementenplein. Het college heeft de vragen schriftelijk 

beantwoord. 

Bas van 

Wakeren 

20-10-2020  B03 3126826 - 

Raadsvragen over 

tegemoetkoming 

verhuur 

sportaccommodaties 

COVID-19 regeling 

 

Het college besluit de raadsvragen van Pro Hengelo 

over de TVS regeling te beantwoorden via 

bijgevoegde brief. 

De fractie van Pro Hengelo heeft vragen gesteld over de 

compensatieregeling 'Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties COVID-19'. Via bijgevoegde brief worden 

deze vragen beantwoord. 

Claudio 

Bruggink 

20-10-2020  B04 3090428 - 

Raadsvragen afronding 

inventarisatie 

brandgevaarlijke flats 

 

De vraag van de fractie van GroenLinks 

beantwoorden middels bijgaande brief. 

Door de fractie van GroenLinks is gevraagd naar de stand van 

zaken van een onderzoek naar brandbare gevels. Het onderzoek is 

uitgevoerd waaruit blijkt dat in Hengelo geen sprake is van 

dergelijke brandbare gevels.  

Sander 

Schelberg 

20-10-2020  B05 3134946 - 

Raadsvragen over 

ontheffing voor 

poppodia Metropool 

De raadsvragen van de fractie van de PVV over de 

ontheffing voor poppodia Metropool met 

bijgevoegde brief te beantwoorden. 

De fractie van de PVV heeft vragen gesteld over de argumentatie 

voor de ontheffing voor poppodia Metropool in vergelijking met 

mogelijkheden voor andere gelegenheden in Hengelo. Het college 

wijst in het antwoord op de verantwoordelijkheid en de 

argumentatie  van de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente als 

het gaat om deze ontheffing in het kader van corona en de 

noodverordening. Inmiddels is bekend geworden dat de ontheffing 

met de nieuwe maatregelen per 20 oktober komt te vervallen. Het 

college wijst er op dat het jaarverslag openbaar is en te vinden is 

op de website van Metropool en dat deze publicatie een 

verantwoordelijkheid is van Metropool. 

Bas van 

Wakeren 

20-10-2020  B06 3120811 - Vaststelling 

subsidie 2019 Plan van 

Aanpak WTC; 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het verzoek van de Stichting 

WTC Twente om de subsidie voor het jaar 2019 

De stichting WTC Twente ontvangt in het kader van de Agenda van 

Twente een bijdrage voor de uitvoering van het Plan van Aanpak 

2016 t/m 2020. Deze bijdrage wordt in 5 jaarschijven toegekend. 

Gerard Gerrits 
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Toekenning subsidie 

2020 plus voorschot. 

definitief vast te stellen op € 65.000,- en op basis 

van de afgesproken jaarschijven voor 2020 een 

subsidie ad € 45.000 toe te kennen.  

2. De Stichting WTC Twente met bijgevoegde brief 

te informeren over dit besluit. 

 

Het college van B&W gaat akkoord met de verantwoording van het 

WTC over de jaarschijf 2019 en stelt de bijdrage vast op € 65.000. 

Gelijktijdig stelt het college van B&W een bijdrage ad € 45.000 

beschikbaar voor de jaarschijf 2020. 

20-10-2020  B07 3135424 - 

Klimaatmaatregelen 

Peter Rubensstraat en 

Weusthagstraat. 

Het college besluit: 

1.Een krediet van € 60.000,-- beschikbaar te 

stellen voor klimaatmaatregelen aan de Peter 

Rubensstraat en de Weusthagstraat; 

2. Dit krediet te dekken middels de voorziening 

riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-

2022 is hier rekening mee gehouden. 

Op 14 juni 2020 is er in korte tijd veel neerslag gevallen. 

Dat heeft o.a. aan de Peter Rubensstraat en de Weusthagstraat tot 

overlast geleid. 

Woningcorporatie Welbions en de gemeente Hengelo willen 

samenwerken om deze problemen in de toekomst te verminderen 

of te voorkomen. Welbions gaat de daken van de flats afkoppelen 

en de gemeente gaat een wadi aanleggen alsmede 

parkeerplaatsen die worden voorzien van een innovatieve 

verharding welke het hemelwater kan bergen en vervolgens laat 

infiltreren in de ondergrond. 

De kosten voor de gemeente ad € 60.000,-- kunnen worden 

gedekt middels de voorziening riolering. 

 

Mariska ten 

Heuw 

20-10-2020  B08 3132825 - Brief 

ondernemers 

draagvlakmeting 

ondernemers BIZ 

2021-2025 

In te stemmen met bijgevoegde brief aan alle 

gebruikers van de objecten binnen het aangewezen 

BIZ gebied binnenstad 2021-2025.  

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) heeft het BIZ 

(BedrijvenInvesteringsZone) plan binnenstad 2021-2025 

opgesteld. Met dit plan wil de stichting samen met de ondernemers 

werken aan concrete initiatieven om de binnenstad economisch 

aantrekkelijker te maken. Om de BIZ in te kunnen stellen voert de 

gemeente een draagvlakmeting uit onder de ondernemers in het 

afgebakende BIZ gebied. De gemeente vraagt de ondernemers per 

brief hun stem uit te brengen door hiervoor het stembiljet uiterlijk 

op 13 november in te leveren bij de gemeente.   

 

Gerard Gerrits 

20-10-2020  B09 3135208 - Ontwerp 

bestemmingsplan 

Broek, Noordrand 

Het college besluit: 

 

A. 

dat conform de informele mer-beoordeling in de 

voorbereiding op het bestemmingsplan Broek, 

Noordrand, geen milieueffectrapport behoeft te 

worden opgesteld. 

 

B. 

1. in te stemmen met het ontwerp 

bestemmingsplan Broek, Noordrand (met 

identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0138-0201, 

getekend op de ondergrond 

o_NL.IMR0.0164.BP0138.dgn); 

2. in te stemmen met het ontwerp 

beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het 

tuinpad; 

3. kennis te nemen van het ‘Verslag vooroverleg - 

Voorontwerp bestemmingsplan Broek, Noordrand'; 

4. de gemeenteraad te informeren conform 

bijgaande brief; 

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is 

het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de 

Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid voor 

woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de 

nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling 

daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het 

oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 

110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is 

één van de locaties waar de gemeente, in het kader van 

deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft 

bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren 

grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 

84 woningen. 

Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het 

tuinpad' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van 

het woongebied te toetsen en te bewaken. Het ontwerp 

beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan worden 

gezamenlijk ter inzage gelegd. 

Bas van 

Wakeren 
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5. het ontwerp bestemmingsplan Broek, Noordrand 

en het ontwerp beeldkwaliteitplan Hengelo Broek 

Noord, Aan het tuinpad gedurende zes weken voor 

een ieder ter inzage te leggen. 

 

20-10-2020  B10 3130570 - 

informerende brief aan 

raad betreffende 

aanpak processierups 

Het college besluit: 

In te stemmen met de informerende brief aan de 

raad. 

De bestrijding van de eikenprocessierups is ten einde. Het college 

blikt in een brief aan de raad terug op de overlast en de bestrijding 

van het afgelopen seizoen. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar 

de bestrijding in de komende jaren.  

 

Mariska ten 

Heuw 

20-10-2020  B11 3125194 - 

Ledenraadpleging 

arbeidsvoorwaardennot

a 

Het college besluit: 

In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 

2021: 

1. met opmerkingen met de voorstellen voor 

vitaliteit, na-wettelijke WW, verlof sparen en 

thuiswerkregeling; 

2. zonder opmerkingen met de overige voorstellen 

in de arbeidsvoorwaardennota 2021; 

3.de gemeentesecretaris te machtigen om de stem 

namens Hengelo uit te brengen via de link in de e-

raadplegingsprocedure van de VNG. 

 

Het college van B&W heeft ingestemd met de uitgangspunten van 

de VNG voor de onderhandelingen met de vakbonden over de Cao 

gemeenten 2021. De belangrijkste uitgangspunten zijn een gelijke 

hoeveelheid verlofuren in alle gemeenten, de verplichting 

vitaliteitsbeleid op te stellen, een eenvoudiger systematiek om 

werken op onregelmatige uren te belonen en harmonisering van de 

sociale zekerheid. In verband met de corona crisis wordt door de 

VNG voorgesteld een pauze in te lassen in de structurele 

loonsverhogingen. 

Claudio 

Bruggink 

20-10-2020  B12 3073932 - Uitnodiging 

deelname aan Orange 

the World campagne 

2020 tegen geweld 

tegen vrouwen 

1. Op 25 november de straatverlichting in de 

binnenstad oranje kleuren i.v.m. de internationale 

dag tegen geweld tegen vrouwen.  

2. Het UN Women Nationaal Comité Den Haag en 

de Twentse Soroptimistenclub berichten door 

middel van de bijgevoegde brieven.  

3. De gemeenteraad berichten door middel van 

bijgevoegde brief.  

 

25 november is de internationale dag tegen geweld tegen 

vrouwen. Zoveel mogelijk steden, overal ter wereld, worden 

opgeroepen op deze dag hun stadsverlichting of een belangrijk 

gebouw oranje te verlichten. Ook gemeente Hengelo is door een 

aantal organisaties gevraagd hieraan gevolg te geven. Het college 

heeft besloten hier aan mee te werken door de 

binnenstadsverlichting op 25 november alleen in de kleur oranje te 

laten branden..  

Bas van 

Wakeren 

20-10-2020  B13 3126849 - 

Raadsvragen over 

bezuinigingen op 

wijkcentra 

 

het college besluit: 

de raadsvragen van de PvdA te beantwoorden met 

bijgevoegde brief  

De fractie van de PvdA heeft het college vragen gesteld naar 

aanleiding van de bezuinigingstaakstelling van €200.000,- 

structureel in het wijkwelzijnswerk. De vragen worden beantwoord 

met de bijgevoegde brief. 

Bas van 

Wakeren 

6-10-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

C10 3131770 - Aanbieden 

handboek 

aantrekkelijke 

binnenstad 

De raad voor te stellen het Handboek 

Aantrekkelijke Binnenstad vast te stellen. 

De binnenstad van Hengelo is sinds de vaststelling van het 

Actieplan voor een Vitale Binnenstad in verandering. Het Handboek 

Aantrekkelijke Binnenstad biedt een houvast voor de fysieke 

ontwikkeling in de komende jaren die de binnenstad doormaakt in 

afstemming met allerlei andere beleidsterreinen die de binnenstad 

raken. 

 

Gerard Gerrits 

6-10-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

C11 3131520 - 

Voorbereidingskrediet 

herontwikkeling 

Lambertuspassage en 

omgeving 

De raad voor te stellen: 

Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 

260.000 ter beschikking te stellen voor het 

opstellen van een plan en ontwerp voor de 

herontwikkeling van het gebied rondom de 

Lambertuspassage inclusief een groot deel van de 

Wemenstraat, De Wetplein, Smutsstraat en De 

De gemeente is voornemens in samenwerking met de HMO en in 

afstemming met de omgeving een plan op te stellen voor de 

herontwikkeling van de omgeving van de Lambertuspassage. 

Hiervoor vraagt het college een voorbereidingskrediet van € 

300.000 aan de raad. Hiermee kan de gemeentelijke 

projectorganisatie met de HMO en Okra dit plan maken. 

Gerard Gerrits 
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Wetstraat. De kapitaallasten die hieruit 

voortvloeien te dekken uit de stelpost van het 

integraal actieplan binnenstad.  

 

6-10-2020 

1 week 

niet 

openbaar 

C12 3112472 - krediet 

herinrichting 

kernwinkelgebied 

Het college besluit: 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van 

€195.000,- voor het vervangen van de verlichting 

in het kernwinkelgebied (Nieuwstraat tot aan de 

Molenstraat, Telgen, Brinkstraat tot aan de Markt) 

en dit te dekken uit het budget openbare 

verlichting. 

 

2. kennis nemen van het feit dat er na de 

technische uitwerking van de plannen op het 

gebied van de waterhuishouding in een later 

stadium bij het college een krediet wordt 

aangevraagd voor deze werkzaamheden en dat dit 

gedekt wordt uit het GRP. 

 

3. De raad voor te stellen om een krediet van 

€1.300.000,- beschikbaar te stellen voor de 

voorbereiding en realisatie van de herinrichting van 

de openbare ruimte in het kernwinkelgebied 

(Nieuwstraat tot aan de Molenstraat, Telgen, 

Brinkstraat tot aan de Markt). De kapitaallasten die 

hieruit voortvloeien te dekken uit de stelpost van 

het integraal actieplan binnenstad. 

 

Het doel van dit project is het aantrekkelijker maken van de 

binnenstad. Dit wordt gerealiseerd doormiddel van het 

transformeren van de openbare ruimte in een gebied met meer 

verblijfskwaliteit. Omdat de projecten ‘Enschedesestraat’ en 

‘openbare ruimte rondom het stadhuis’ zo succesvol zijn gebleken 

gaat de voorkeur uit naar dezelfde aanpak.  

Dat betekent dat de gemeente weer samen met de detailhandel, 

horeca en bewoners onder leiding van Okra een ontwerp gaat 

opstellen dat wat betreft uitstraling (rode klinkers en cortenstaal) 

past bij de eerdere projecten en aansluit bij de wensen uit het 

actieplan binnenstad. 

Om dit project te kunnen starten is het noodzakelijk dat er een 

krediet door de raad wordt verstrekt voor de voorbereiding en 

uitwerking van de plannen.  

Gerard Gerrits 

 

Aldus vastgesteld,  

  

 

 

 

 


