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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 11 mei 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. 

11-5-2021  A01 3213248 - Jaarplan 
duurzaamheid 2021-
2022 

De raad voor te stellen:  
1.  Het Jaarplan Duurzaamheid 2021 - 2022 vast te 
stellen;  
2.  De door het Rijk ter beschikking gestelde 
middelen voor het opstellen van de Transitievisie 
Warmte te onttrekken aan de reserve 
Duurzaamheid op basis van werkelijke 
bestedingen;  
3.  De door het Rijk ter beschikking gestelde 
middelen voor de proces- en projectkosten voor de 
uitvoering van proeftuin de Nijverheid te 
onttrekken aan de reserve Nijverheid Aardgasvrij 
op basis van werkelijke bestedingen; 
4.  De inzet van middelen in de begroting te 
vertalen door de hiertoe opgestelde 
Begrotingswijziging  BW 21048 vast te stellen. 

Bij de vaststelling van het Programma Nieuwe Energie Hengelo 
2017-2021 is door het college toegezegd dat jaarlijks over de 
stand van de uitvoering aan de raad wordt gerapporteerd.  
 
De resultaten over 2020 worden gerapporteerd in de jaarstukken. 
In het jaarplan wordt ingegaan op de activiteiten voor 2021 -2022 
en de inzet van de beschikbare middelen in 2021 met een eerste 
doorkijk naar 2022 en 2023.  
 
Met dit advies wordt tevens beoogd de beschikbaar gestelde 
middelen uit het Coalitieprogramma voor duurzaamheid voor de 
jaarschijven 2021 en 2022 in te zetten in overeenstemming met de 
prioriteiten.   
De raad wordt gevraagd de ontvangen rijksgelden voor het 
opstellen van de Transitievisie Warmte, en  de proces- en 
projectkosten voor proeftuin de Nijverheid vrij te geven voor 
uitgaven die daarmee verband houden. 
 

Claudio 
Bruggink 

11-5-2021  A02 3203741 - 
Kredietaanvraag F35 
Slachthuisweg-
Bankastraat 
voorbereiding en 
uitvoering 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. voor het project F35 Slachthuisweg-Bankastraat 
een voorbereidings- en uitvoeringskrediet 
beschikbaar te stellen van Euro 292.960 voor de 
aanleg van het deeltraject F35, herinrichting groen, 
een midden-geleider, vervanging van de VRI en de 
kosten voor voorbereiding, administratie en 
toezicht; 
2. deze kosten als volgt te dekken: 

DUVV (Decentralisatie-uitkering Verkeer en 
Vervoer) (80%) €  138.368 
DUVV (Decentralisatie-uitkering Verkeer en 
Vervoer) (75%) €    90.000 
Actieplan Fiets  € 22.592 
VRI-vervangingsbudget € 42.000 
Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Voor het project F35 Slachthuisweg-Bankastraat 
een voorbereidings- en uitvoeringskrediet 
beschikbaar  te stellen van Euro 292.960,-- voor 
de aanleg van de F35, herinrichting groen, een 
midden-geleider, vervanging van de VRI en kosten 
voorbereiding, administratie en toezicht; 
2. Deze kosten te dekken uit subsidies DUVV 

Het college vraagt de raad in te stemmen met het beschikbaar 
stellen van een krediet voor de aanleg van het deeltraject F35 
Slachthuisweg-Bankastraat en de aanpassing van de VRI. 
Dit deeltraject zou later dit jaar worden aangelegd. Echter, er 
ontstond een kans het werk eerder uit te voeren en voor een 
lagere prijs. Daarom is het werk al gestart in de 2e helft van april 
2021 en wordt het afgerond half mei 2021. Dit is vóór de start van 
de werkzaamheden aan de Deldenerstraat zodat verkeershinder op 
de wijkring Weideweg wordt voorkomen op het moment dat de 

centrumring is afgesloten. De vervanging van de VRI wordt 
uitgevoerd in de 2e helft van 2022.   

Gerard Gerrits 
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(Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer) en 
uit de eigen bijdragen Actieplan fietsen en uit het 
VRI-vervangingsbudget. 
 

11-5-2021  B03 3231402 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Bartelinkslaantje 12 

A. 
dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Bartelinkslaantje 12, geen milieueffectrapport 
behoeft te worden opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0145-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0145.dgn); 
2. kennis te nemen van het ‘Verslag vooroverleg - 
Voorontwerp bestemmingsplan Bartelinkslaantje 

12'; 
3. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Bartelinkslaantje 
12 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
te leggen. 
 

Op het perceel Bartelinkslaantje 12 is het autoschadeherstelbedrijf 
Nijland gevestigd. Het bedrijf gaat verhuizen naar bedrijventerrein 
Oosterveld. Dit heeft tot gevolg dat alle bedrijfsbebouwing op de 
huidige locatie wordt gesloopt, met uitzondering van de 
bedrijfswoning. In het bestemmingsplan Bartelinkslaantje 12 zal de 
bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgen en tussen 
de woningen Bartelinkslaantje 12 en Bartelinkslaantje 10 wordt 
een bouwmogelijkheid gerealiseerd voor één woning. 

Gerard Gerrits 

11-5-2021  B04 3233417 - 1e 
verzamelwijziging 
Beleidsbegroting 2021-
2024 

De raad voor te stellen: 
De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast 
te stellen  

In de 1e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen 
voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de 
Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere 
raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een 
afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze 
wijziging opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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11-5-2021  B05 3228539 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Marskant 

A. 
dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan Marskant, 
geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 
 
B. 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Marskant (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0132-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0132.dgn); 
2. in te stemmen met het ontwerp 
beeldkwaliteitplan Marskant; 
3. kennis te nemen van het ‘Verslag vooroverleg - 
Voorontwerp bestemmingsplan Marskant'; 
4. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
5. het ontwerp bestemmingsplan Marskant en het 
ontwerp beeldkwaliteitplan Marskant gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
 

Het plangebied betreft het terrein waar voorheen een 
brandweerkazerne, een politiebureau en een basisschool waren 
gevestigd. De voormalige brandweerkazerne en het politiebureau 
zijn jaren geleden gesloopt, de basisschool is sinds oktober 2020 
niet meer in gebruik en is inmiddels ook gesloopt.  
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Marskant, 
Willemstraat, Berflobeek en het pand 'Markant'. In het plangebied 
is de bouw van maximaal 28 woningen voorzien. In het oostelijk 
deel achttien stadswoningen aan de zijde van de Marskant en in 
het westelijk deel tien stadsvilla's langs de Berflobeek. 
 
Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Marskant' 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 

11-5-2021  B06 3238145 - Ingreep 
hoofdgroenstructuur 
t.b.v. uitweg 
Dorastraat 34 

Het college besluit: 
In te stemmen met een ingreep in de 
hoofdgroenstructuur onder omschreven 
voorwaarden, ten behoeve van de verplaatsing van 
een uitweg voor het perceel Dorastraat 34.  

Bewoners van Dorastraat 34 hebben gevraagd om verplaatsing van 
hun uitrit. De uitrit ligt nu links voor de woning (gezien vanaf de 
straat) en wordt verplaatst naar rechts. De parkeerdruk in de 
straat is hoog en aan de rechterkant kunnen de bewoners meer 
auto's kwijt op eigen terrein. De nieuwe uitrit komt te liggen in een 
groenstrook die deel uitmaakt van de gemeentelijke 
hoofdgroenstructuur. Op de plek waar de uitrit nu nog ligt, komt 
groen terug. Het college stemt daarom in met de ingreep in de 
hoofdgroenstructuur. 
 

Mariska ten 
Heuw 

11-5-2021  B07 3235207 - 
Raadsvragen over DKB 
Thuiszorg 

Het college besluit: 
De vragen van de PVV naar aanleiding van het 
krantenbericht beantwoorden.  

Het college beantwoord de vragen van de PVV naar aanleiding van 
het krantenartikel over DKB Thuiszorg. De gemeente Hengelo heeft 
geen cliënten in zorg bij dit bureau en is overigens degene geweest 
die de zorgen over dit bureau bij de instanties heeft gemeld.  
 

Bas van 
Wakeren 

11-5-2021  B08 3235509 - Reflectie 
raadssessie 7 april 
2021 doelen en 
beleidsindicatoren 
overige 
begrotingsprogramma'
s 

Het college besluit: 
In te stemmen met de raadsbrief 'Reflectie 
raadssessie 7 april 2020 doelen en 
beleidsindicatoren overige begrotingsprogramma's'. 

In de raadssessie van 7 april jl. zijn de doelen en bijbehorende 
indicatoren voor de overige begrotingsprogramma’s besproken met 
een afvaardiging van de gemeenteraad met het college. In deze 
sessie heeft het college suggesties opgehaald bij de voorgestelde 
doelen en indicatoren. De overige begrotingsprogramma’s zijn: 1. 
Veiligheid, 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3. Economie, 4. 
Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 9. Bestuur en 
ondersteuning. In brief komt het college specifiek per programma 
terug hoe in het vervolgtraject wordt omgegaan met de doelen en 
beleidsindicatoren voor deze begrotingsprogramma’s. De planning 
is erop gericht om de doelen en beleidsindicatoren voor alle 

programma’s in te bedden in de nieuwe Beleidsbegroting 2022-

Mariska ten 
Heuw 



Pagina 4 van 7 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

2025. 

11-5-2021  B09 3232033 - 
Raadsvragen over 
voorkeurslocatie Tactus 
op het 
Gezondheidspark 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de VVD fractie met betrekking 
tot de voorkeurslokatie van Tactus op het 
gezondheidspark door middel van bijgaande brief 
beantwoorden. 
 

De fractie van de VVD heeft het college enkele vragen gesteld over 
de voorkeurslokatie van Tactus op het gezondheidspark. Deze zijn 
door het college door middel van deze brief beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

11-5-2021  B11 3231997 - Vaststellen 
Verordening 
maatschappelijke 
participatie 2021 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. De Verordening Maatschappelijke Participatie 
2021 vast te stellen 
2. De Verordening Maatschappelijke Participatie 

2019 tegelijkertijd in te trekken. 

In de Verordening Maatschappelijke Participatie is geregeld welke 
voorzieningen de gemeente Hengelo kent voor mensen met een 
laag inkomen en hun kinderen. Naar aanleiding van het recent 
vastgestelde Beleidskader armoede en schulden stelt het college 

de raad voor de Verordening Maatschappelijke Participatie aan te 
passen.  De belangrijkste voorgestelde wijzigingen  betreffen een 
uitbreiding van de doelgroep, meer keuzevrijheid voor met name 
volwassenen en een verhoging van de bijdrage van € 110 naar € 
125. De bijdrage voor vakantie activiteiten en de gratis toegang tot 
Metropool/Schouwburg maken nu deel uit van het totale budget (€ 
125). 
 

Mariska ten 
Heuw 

11-5-2021  B12 3204012 - Pakket 
Energieloket 3.0 

Het college besluit: 
1. Af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid door de opdracht in het kader 
van de inzet wooncoaches één op één te gunnen 
aan Duurzaam Thuis Twente; 
2. Ten behoeve van de bouwsteen Adviesdiensten 
in te stemmen met ondertekening van de 
Intentieovereenkomst inzet wooncoaches; 
3. De Raad te informeren middels bijgaande 
Raadsinformatiebrief; 
4. Besluiten in de tweede verzamelwijziging van de 
beleidsbegroting 2021 de Raad voor te stellen om 
het resterende bedrag van de ontvangen bijdrage 
van het Rijk voor het energieloket te weten € 
22.500, uit de Reserve Duurzaamheid ter 
beschikking te stellen voor de bekostiging van de 
inzet en coördinatie van de Wooncoaches en 
communicatie-uitingen. De begrotingswijziging 
hiertoe vormt onderdeel van de tweede 
verzamelwijziging van de beleidsbegroting 2021; 
5. Na drie jaar het Energieloket 3.0 te evalueren en 
op basis van de uitkomsten te besluiten over het 
vervolg. 
 

Het Energieloket Hengelo is van start gegaan. Op de site 
www.hengelo.nl/energieloket kunnen inwoners terecht die 
duurzame energiemaatregelen willen nemen voor hun huis en 
hiervoor advies en informatie zoeken. Ook kunnen inwoners een 
afspraak maken voor gratis advies door een wooncoach. 
Hier wil de gemeente bekendheid aan geven. 

Claudio 
Bruggink 

11-5-2021  B13 3224334 - Maartbrief 
2021 Min BZK 

1. Instemmen met de raadsbrief ‘Maartbrief 2021 
gemeentefonds’;  
2. De mutaties voor 2020 en 2021 e.v. verwerken 
in een verzamelbesluit tot wijziging van de 
Beleidsbegroting 2021-2024. 

Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de 
coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en andere medeoverheden 
in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven 
ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire 
gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd 
aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de 

Mariska ten 
Heuw 
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financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding 
van het economisch steun- en herstelpakket van 21 januari 2021 
en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en 
leefstijl van 12 februari 2021. Bij de decembercirculaire was nog 
niet de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen bekend 
met betrekking tot de afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die ter 
beschikking zijn gesteld voor het Jeugdpakket voor het 
welbevinden van de jeugd. Deze middelen houden we ook achter 
de hand voor deze onderdelen. De mutaties voor 2020 en 2021  
worden bijgesteld door middel van een wijziging op de 
Beleidsbegroting 2021-2024. 
 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A01 3230488 - Het Kader 
voor de omgevingsvisie 
Binnenstad en Hart van 
Zuid Hengelo 

De raad voor te stellen: 
Het Kader voor de omgevingsvisie Binnenstad en 
Hart van Zuid Hengelo vast te stellen. 

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op 
te stellen voor hun grondgebied. Een omgevingsvisie is een 
integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van 
beleid voor de fysieke leefomgeving. 
 

In Hengelo stellen we de omgevingsvisie in drie fasen op. We zijn 
begonnen met de omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’, de visie voor 
het buitengebied. De tweede en huidige fase bestaat uit de 
omgevingsvisie voor de binnenstad en Hart van Zuid. De derde 
fase is de omgevingsvisie voor de rest van de stad. Deze drie fasen 
worden daarna geïntegreerd tot één samenhangende visie voor 
ons hele grondgebied. 
 
In de eerste stap van het proces wordt het Kader voor de 
omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid opgesteld dat sturing 
geeft aan het resterende proces.  Met het Kader geeft de 
gemeenteraad duidelijkheid aan de deelnemers het proces. Waar 
moet de omgevingsvisie over gaan (thema's voor de toekomst)? 
Welke bestaande strategische ambities en beleidskeuzes willen we 
verankeren en vertalen in de omgevingsvisie en waar zijn we 
aanvullend op deze ambities en keuzes nog nieuwsgierig naar? 
Welke mate van participatie past daarbij?  
 

Gerard Gerrits 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

A02 3232096 - Aanbieden 
aangepaste kunst- en 
cultuurnota 

Het college besluit: 
1. de Kunst- en cultuurnota 2021-2024 en bijlage 
in concept vast te stellen 
2. de raad voor te stellen om de aangepaste kunst- 
en cultuurnota 2021-2024 ter bespreking voor te 
leggen in een Politieke Markt 
3. de raad voor te stellen om de kunst- en 
cultuurnota na de politieke markt ter inzage voor 
te leggen aan de inwoners van Hengelo en 
betrokkenen in het culturele veld 
4. in te stemmen met de brief aan de raad en deze 
met de drie bijlagen te versturen. 

Voordat de kunst en cultuurnota, inclusief bijlagen ter 
besluitvorming naar de raad gaat wil het college eerst het concept 
beeldvormend met de raad bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bas van 
Wakeren 
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30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B03 3226634 - Afronding 
transformatieproces 
Poppodium Twente 

Het college besluit:  
In te stemmen met de brief aan de raad over de 
afronding van de bestuurlijke afspraken over 
stichting Poppodium Twente  

Op 20 februari 2018 heeft het college besloten om subsidie te 
verstrekken aan Poppodium Twente. Aan dit besluit waren 
bestuurlijke afspraken gekoppeld om er voor te zorgen dat het 
nieuwe Poppodium een goede start heeft en te borgen dat de 
onderliggende visie van het Poppodium gerealiseerd kon worden. 
De periode vanaf 2018 is gedefinieerd als een 
overbruggingsperiode waarin de oude Stichting Metropool en de 
nieuwe Stichting Poppodium Twente naast elkaar bestonden. De 
afspraken zoals die in 2018 zijn vastgelegd zijn inmiddels 
afgerond. Hierdoor is het mogelijk de volgende stap te zetten in 
het proces rondom het Poppodium Twente. De aparte stichting 
Metropool wordt nu onderdeel van Stichting Poppodium Twente. 
Hiermee is het transformatieproces afgerond en is stichting 
Poppodium Twente met merknaam Metropool de entiteit waarmee 
beide gemeenten een subsidierelatie hebben en afspraken maken. 
De gemeenteraden in Hengelo en Enschede worden hierover 
geïnformeerd met een brief.  
 

Bas van 
Wakeren 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B09 3232247 - Pilot lage 
windturbines 

Het college besluit: 
Met een brief aan het bestuur van Coöperatie 
Westermaat Campus de afspraken bevestigen zoals 
die zijn gemaakt met bestuurslid Harrie Evers, om 
gezamenlijk onderzoekers aan te wijzen om een 
doorrekening te maken van de financiële 
haalbaarheid van het plan voor verduurzamen van 
het energieverbruik op basis van vooraf bepaalde 
criteria voor hetgeen wat wordt berekend 

 De gemeente Hengelo vindt het belangrijk om samen met de 
Westermaat Campus te ontdekken via een pilot of het plan van 
Harrie Evers met relatief lagere windmolens rond te krijgen is. 
Zowel de gemeente als de coöperatie Westermaat Campus wijzen 
nu onderzoekers aan die het plan samen verder doorrekenen om 
te kijken of het werkelijk haalbaar is. Is het plan met de lagere 
windmolens haalbaar, dan faciliteert de gemeente deze pilot op de 
Westermaat Campus om het in praktijk te brengen en hier 
ervaringen mee op te doen en te onderzoeken of het ook 
toegepast kan worden op andere bedrijventerrein en in de regio.  
 

Claudio 
Bruggink 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3189905 - Bezwaar 
tegen afwijzing 
verbreden uitweg 
Hagestein 9 en maken 
toegang naar voordeur 

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 verbod om uitwegen te 
wijzigen. De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel 
dat het college het wijzigen van de uitwegen gelet op het geldende 
beleid op goede gronden heeft verboden. Daarom heeft de 
commissie geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. Er is  in overeenstemming met dit 
advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3188541 - Bezwaar 
tegen verkeersbesluit 
plaatsen laadpaal Otto 
Klempererstraat 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarmaker is het niet eens met een verkeersbesluit waarmee 
één openbare parkeerplaats wordt gereserveerd voor het parkeren 
en opladen van elektrische voertuigen. Dit verkeersbesluit is op 
juiste wijze gepubliceerd. Bezwaarmaker heeft echter buiten de 
daarvoor bedoelde termijn bezwaar gemaakt. De commissie voor 
de bezwaarschriften is van oordeel dat geen sprake is van een 
verschoonbare termijnoverschrijding, en dat het bezwaar niet-
ontvankelijk moet worden verklaard vanwege de te late indiening 
daarvan. Het college heeft conform dit advies besloten. 

Gerard Gerrits 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3186705 - Bezwaar 
mbt fysiek afsluiten 
Pruisische Veldweg 

Het bezwaarschrift, conform het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde zijn het niet eens met het besluit om de afsluiting van 
de Pruisische Veldweg voor gemotoriseerd verkeer te 
ondersteunen met een fysieke barrière. De commissie voor de 
bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk 

Gerard Gerrits 
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te verklaren, omdat bezwaarden niet als belanghebbenden zijn aan 
te merken. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

30-4-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3186444 - Bezwaar 
tegen besluit weigeren 
omgevingsvergunning 
aanleggen 
zonnepanelen 
Oelerweg 17 

Het bezwaar, in overeenstemming met he advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een 
omgevingsvergunning. De commissie voor de bezwaarschriften is  
gelet op het geldende welstandsbeleid van mening dat het college 
de gevraagde vergunning  op goede gronden heeft geweigerd. 
Daarom heeft de commissie geadviseerd het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Er is  in 
overeenstemming met dit advies. besloten. 
 

Gerard Gerrits 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


