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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 13 april 2021 
 

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

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

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

13-4-2021 A02 3228269 - t.b.v. 
aanleg F35 
Slachthuisweg-
Bankastraat 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de ingreep in de 
hoofdgroenstructuur ten behoeve van de aanleg 
van het deeltracé F35 Slachthuisweg-Bankastraat. 
2. De raad per brief te informeren 

Het college is gevraagd in te stemmen met de ingreep in de 
hoofdgroenstructuur voor de aanleg van het deeltracé F35 
Slachthuisweg-Bankastraat. Dit deeltracé wordt aangelegd vanaf 
einde F35 Slachthuisweg langs de Berflobeek met oversteek over 
de Weideweg aansluitend op het huidige fietspad aan de overkant 
van de Weideweg. Lengte van het nieuwe tracé is ongeveer 150 
meter. 
 
Door de ingreep in de hoofdgroenstructuur worden geen 
belangrijke leefgebieden aangetast en/of belangrijke ecologische 
verbindingen doorsneden. Het huidige groene aanzien zal niet 
ingrijpend veranderen. Een aantal lindes wordt gekapt omdat ze 
niet goed groeien. Er worden vijf nieuwe bomen geplant: twee 
iepen, een linde, een sierkers en een robinia. Meerdere soorten 
bomen dragen bij aan meer biodiversiteit.  
Het korte gras wordt omgevormd naar kruidenrijk grasland. Dat 
zorgt voor ecologische winst ten opzichte van de huidige situatie.  

Gerard Gerrits 

13-4-2021 B01 3193339 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Herontwikkelings-
locaties Brugstraat en 
Beekstraat 

De raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties 
Brugstraat en Beekstraat (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0140-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0140.dgn) vast te 
stellen; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties 
Brugstraat en Beekstraat;  
4. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van 

toepassing is op het bestemmingsplan 
Herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat;  
  

Welbions is van plan om de twee locaties aan de Brugstraat en 
Beekstraat te herontwikkelen tot locatie voor woningbouw. De 
locatie aan de Beekstraat zal herontwikkeld worden voor 5 drive-in 
woningen. Op het perceel aan de Brugstraat zullen 29 
appartementen worden gerealiseerd voor de sociale huur.  
Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende 
bestemmingsplan Centrum 2013. Om deze reden dient het 
bestemmingsplan te worden herzien. Het voorliggende 
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en 
Beekstraat voorziet in deze herziening. Het ontwerp 

bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en 
Beekstraat heeft van 10 februari 2021 tot met 23 maart 2021 ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen 
ingediend.  
 

Bas van 
Wakeren 

13-4-2021 B02 3220255 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken 
omgeving 
Heemafterrein-
Bornsestraat 

A. 
dat conform de mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-
Bornsestraat geen mileueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 

Voor elk besluit of plan (in dit geval ontwerp bestemmingsplan) dat 
nadelige milieugevolgen kan hebben moet een toets (vormvrije 
m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Uit de voor dit 
ontwerpbestemmingsplan uitgevoerde toets blijkt dat vanwege de 
aard en omvang van de milieueffecten van dit project geen 
milieueffectrapportage opgesteld behoeft te worden. 
Voor het plangebied is in april 2020 een voorbereidingsbesluit 
genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Inmiddels 

Gerard Gerrits 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0147-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0147.dgn);  
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse 
Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen. 

is in samenspraak met de ontwikkelaar van het gebied tot een 
goede ruimtelijke invulling gekomen. Het ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-
Bornsestraat maakt de bouw van maximaal 22 grondgebonden 
woningen en 72 appartementen mogelijk. Het plangebied bestaat 
globaal uit het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat. Op 
basis van het voorontwerp bestemmingsplan is vooroverleg 
gevoerd met de provincie en het waterschap. In het kader van het 
vooroverleg heeft provincie aangegeven te kunnen instemmen met 
het plan. Voor het overige zijn geen vooroverlegreacties 
binnengekomen. Na instemming door het college wordt het 
ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat gedurende 6 weken ter inzage gelegd 
en kan eenieder zienswijzen indienen. Er is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat bij 12 woningen 
gesitueerd aan de Bornsestraat de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden. Er moeten voor deze woningen hogere 
geluidgrenswaarden worden verleend. De ambitiewaarde voor het 
gebiedstype verkeerszone wordt niet overschreden. Gelijktijdig 
met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal een 
hogere waarde procedure worden gevoerd. 
 

13-4-2021 B03 3197409 - Verkoop 
voormalig sportveld 
Ichtusschool 

Aan te gaan de bij dit voorstel behorende 
koopovereenkomst terzake van het perceel aan de 
Oldenzaalsestraat, sectie O, nummer 6042.  

De gemeente heeft met de ontwikkelaar van het Badhuis een 
overeenkomst gesloten om de totale ontwikkeling van het plan 
Wemenpark mogelijk te maken. Hiertoe wordt het voormalige 
sportveld verkocht aan Domain Vastgoed ten behoeve van de 
bouw van appartementen die worden ontsloten via de 
toegangsweg naar het Badhuis. 
 

Gerard Gerrits 

13-4-2021 B04 3226082 - Raadsbrief 
start mobiliteitsvisie 

de raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de start van het opstellen van de 
mobiliteitsvisie en hun betrokkenheid 

De gemeente is samen met adviesbureau Sweco gestart met het 
opstellen van de mobiliteitsvisie. Dit wordt in een brief 
medegedeeld aan de raad. Ook wordt beschreven hoe de raad 
wordt betrokken. 
 Het huidige Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van 
Hengelo stamt uit juli 2003 en is over zijn houdbaarheidsdatum.  
De nieuwe visie wordt een toekomstgericht en integraal 
beleidsdocument dat niet alleen een visie bevat, maar ook een 
uitvoeringsprogramma. Dat programma beschrijft de maatregelen 
en programma’s die in de komende jaren moeten worden 
uitgevoerd om uitwerking te geven aan de visie.  
 

Gerard Gerrits 

13-4-2021 B05 3214700 - 
Raadsvragen over 
abri's met sedumdaken 

De raadsvragen van Lid Janssen over abri's met 
sedumdaken te beantwoorden middels bijgevoegde 
antwoordbrief.  
 

Lid Janssen heeft raadsvragen gesteld over abri's met  
sedumdaken. Deze zijn door het college beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

13-4-2021 B08 3218825 - 
Raadsvragen over 
plannen Twence met 
biovergister Vloedbelt 

Beantwoording vragen van Groen Links Het college geeft antwoord op de vragen van Groen Links over de 
biovergistingsinstallatie die Twence ontwikkeld op De Vloedbelt en 
de warmtevisie in de RES-Twente en de belangrijke rol die 
toebedacht wordt aan biovergistingsinstallaties.  
 

Claudio 
Bruggink 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

6-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 3213656 - Inzet 
rijksmiddelen corona 
voor cultuur 

Het college besluit: 
De middelen beschikbaar als ‘Financiële steun 
lokale culturele voorzieningen 2021’ met een totaal 
van €884.535 als volgt in te zetten: 
1. Voor het behoud van de bestaande lokale 
culturele infrastructuur en om te voorkomen dat 
organisaties ten gevolge van de 
coronamaatregelen in financiële nood raken: 
a. een bedrag van € 400.000 te bestemmen voor 
extra financiële ondersteuning van de culturele 
kernvoorzieningen 
b. een bedrag van € 200.000 te bestemmen voor 
extra financiële ondersteuning van lokale culturele 
organisaties die aantoonbaar een eigen positie 
innemen binnen de lokale culturele infrastructuur. 
 
2. Voor het versterken en vernieuwen van de 
lokale culturele programmering: 
a. een bedrag van € 127.101 bestemmen voor 
culturele activiteiten in aangepaste en/of nieuwe 
vormen, zowel fysiek als digitaal 
b. een bedrag van € 78.717 bestemmen voor het 
regionale cultuurfonds van de stedelijke 
cultuurregio Twente. 
 
3. Voor de uitvoeringskosten om de cultuursector 

te ondersteunen als gevolg van de coronacrisis 
wordt 10% van het beschikbare rijksmiddelen van 
2021 gereserveerd.   
 
4. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde 
brief  
 

De maatregelen als gevolg van de pandemie COVID-19 hebben 
een enorme impact op de culturele sector in Nederland. Niet alleen 
werden Hengelose instellingen in 2020 getroffen, ook in 2021 is de 
toekomst voor deze instellingen erg onzeker. Momenteel zitten we 
opnieuw in een lockdown en het is nog onduidelijk tot wanneer 
deze duurt. Zeker is wel dat de culturele sector behoefte blijft 
houden aan financiële ondersteuning van de overheid.  
 
De insteek van de nieuwe steunmaatregelen is tweeledig: ten 
eerste het behoud van de culturele infrastructuur door financiële 
risico’s van culturele instellingen te dekken/compenseren en ten 
tweede moeten er middelen beschikbaar zijn om activiteiten 
doorgang te laten vinden in coronatijd (zowel fysiek als digitaal). 

Bas van 
Wakeren 

6-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3219849 - Benoeming 
commissieleden 
adviescommissie 
Beeldende Kunst en 
Vormgeving 

Het college besluit: 
1. De personen in het voorstel te benoemen als 
nieuwe leden van de adviescommissie Beeldende 
Kunst en Vormgeving per 1 april 2021 (met 
terugwerkende kracht) 
2. De betrokkenen middels bijgevoegde brieven 
informeren over dit besluit 
3. Het besluit om de voorzitter te benoemen te uit 
te stellen tot uiterlijk 31 juli 2021. 
4. In afwijking van artikel 3, lid 1 wordt besloten 
dat de commissie uit zeven leden zal bestaan in 
plaats van zes leden. Dit besluit het college van 
B&W na ingewonnen advies van de commissie. 
 
 
 
 

Sinds 2020 bestaat de adviescommissie Beeldende Kunst en 
Vormgeving (BKV) uit twee leden, omdat in december 2019 vier 
leden van de commissie hun functie hadden neergelegd. Er is 
behoefte aan versterking om de taken van de commissie de 
komende tijd goed uit te kunnen voeren. Daarom is er een selectie 
en wervingsprocedure opgestart. De adviescommissie heeft een 
voordracht gedaan voor 5 personen en adviseert het college om 
deze personen te benoemen. 

Bas van 
Wakeren 
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6-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A03 3210765 - 
Coronasteun FBK 
Games 2021 

Het college besluit:  
1. Eenmalig €35.000 bij te dragen aan de FBK 
Games voor de organisatie van de FBK Games 
2021. 
2. Deze €35.000 als volgt te dekken; €15.000 
vanuit de exploitatie FBK Stadion, €10.000 vanuit 
de motie wederopbloei en €10.000 vanuit de 
middelen sportstimulering. 

Begroot tekort FBK Games 2021  
FBK Games viert dit jaar haar 40ste verjaardag. Het doorgaan van 
de FBK Games is belangrijk voor Nederlandse topatleten die zich 
voorbereiden op de Olympische Spelen. Maar bovenal is het 
doorgaan van de FBK Games belangrijk voor het behoud van de 
internationale gouden positie in de World Athletics Continental 
Tour. In voorbereiding op de editie 2021 heeft de organisatie 
diverse scenario’s uitgewerkt en de consequenties 
(organisatorische en financieel) op een rijtje gezet. Hieruit blijkt 
dat er voor de editie 2021 een tekort is, enerzijds door lagere 
opbrengsten (vooral ticket en VIP-verkoop) en anderzijds door 
hogere kosten (testen, extra hotelkamers, extra transport, etc). 
Ondanks dat er op overige kosten wordt bezuinigd (VIP-tent, 
voorplein, marketing) is er een tekort. Middels een eenmalige 
gemeentelijke bijdrage van €35.000,- wordt dit tekort, gezamenlijk 
met bijdragen van Rijk en Provincie, grotendeels gedekt.  
 

Claudio 
Bruggink 

6-4-2021 

1 week 
niet 

openbaar  

B02 3208427 - Benoeming 

leden van de raad van 
toezicht Schaep-
manstichiting  
 
 

Het college besluit: 

De raad voorstellen de heren L. Schmid en G. van 
de Steeg, vanaf 1 augustus 2020, te benoemen tot 
leden van de raad van toezicht van de 
Schaepmanstichting. 

Het college stelt de raad voor de heren Schmid en Van de Steeg te 

benoemen tot lid van de raad van toezicht van de 
Schaepmanstichting 

Claudio 

Bruggink 

6-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B06 3216076 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Dikkersterrein 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Dikkersterrein (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP01-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP01.dgn); 
2. in te stemmen met het ontwerp 
beeldkwaliteitplan Dikkersterrein ;  
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Dikkersterrein en 
het beeldkwaliteitplan Dikkersterrein gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
 
 

EMGA wil het Dikkersterrein in Hart van Zuid graag ontwikkelen. 
Dit biedt kansen om in Hengelo en in Hart van Zuid een nieuw 
stedelijk woonmilieu toe te voegen. Er is door de gemeente, samen 
met initiatiefnemers EMGA en Icoon, gewerkt aan het opstellen 
van het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van 300 woningen 
en verschillende ondersteunende commerciële functies met een 
maximum van 2000 m2. Deze komen deels in het Dikkersgebouw 
en deels in enkele kleine plinten op de begane grond van de 
nieuwbouw. Er is ook ruimte voor een horeca functie. De horeca is 
hierbij uitsluitend toegestaan op de begane grond van het 
voormalig Dikkersgebouw. De invulling van de commerciële 
functies is ondersteunend aan de woonfunctie en moeten 
versterkend zijn voor het gebied en in dit geval aansluiten bij de 
behoefte van de meer stedelijke doelgroep, zoals onder meer de 
‘urban creator'. Het ondersteunende commerciële programma is 
complementair aan de binnenstad. 
 

 

6-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3200414 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 

het bezwaar, 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 opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
Uit jurisprudentie blijkt dat in bepaalde gevallen een persoon als 
overtreder kan worden aangemerkt zonder dat hij of zij de 
verboden handeling zelf feitelijk heeft begaan. Volgens de 
commissie staat vast dat de huishoudelijke hulp de afvalzakken in 
opdracht van bezwaarde ter inzameling heeft aangeboden. Het 

onjuist aanbieden van de afvalzakken kan bezwaarde dan ook 
worden toegerekend. De commissie is van oordeel dat het 

Bas van 
Wakeren 
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bestreden besluit terecht en op goede gronden is genomen en 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft 
conform dit advies besloten.  
  

6-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3189916 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 

het bezwaar, 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 opgelegde last onder 
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie stelt vast dat een toezichthouder van de gemeente 
in een constateringsrapport heeft verklaard dat het afval niet op de 
juiste wijze is aangeboden. Omdat in de zak met restafval een 
adreslabel met daarop het adres van bezwaarde is aangetroffen, is 
de zak met restafval tot bezwaarde herleidbaar. De commissie is 
daarom van oordeel dat het college ervan uit mocht gaan dat 
bezwaarde de overtreder is, tenzij bezwaarde aannemelijk maakt 
dat zij niet degene is geweest die de afvalzak op onjuiste wijze 
heeft aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is 
bezwaarde hier niet in geslaagd. Het advies van de commissie is 
om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft conform 
dit advies besloten.  

 

Bas van 
Wakeren 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


