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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 25 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. 

25-5-2021  A02 3247373 - Raadsbrief 
over prestatieafspraken 
en proces actualisatie 
Woonvisie 

De raad middels bijgaande brief informeren over de 
voortgang van de prestatieafspraken met Welbions 
en de raad een procesvoorstel doen voor de 
actualisatie van de Woonvisie 2016 - 2026. 
 

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de 
prestatieafspraken met Welbions en doet een procesvoorstel voor 
de actualisatie van de Woonvisie 2016 - 2026. 

Bas van 
Wakeren 

25-5-2021  B01 3244258 - College 
voorstel RES Twente 
1.0 

De raad voor te stellen de Regionale 
Energiestrategie (RES) Twente 1.0. als strategisch 
koersdocument vast te stellen.  

De RES Twente 1.0 is een strategisch koersdocument dat de 
bijdrage van Twente beschrijft aan de nationale opgave om 35 
TWh op te wekken via zon en wind en het inzetten van duurzame 
warmtebronnen om invulling te geven aan de warmtevraag als 
alternatief voor aardgas en daarvoor benodigde warmte 
infrastructuur op weg naar 2030.  
De gemeente Hengelo maakt deel uit van deze Twentse 
samenwerking en levert daarmee haar bijdrage aan het 
Klimaatakkoord.  
 

Claudio 
Bruggink 

25-5-2021  B02 3217586 – 
Raadsvragen over 
Boekelosebrug 

Het college besluit: 
De vervolgvragen van raadslid Janssen over de 
Boekelosebrug te beantwoorden met bijgevoegde 
brief 
 

Raadslid Janssen heeft vragen gesteld over de Boekelosebrug. In 
de bijgevoegde brief wordt op deze vragen een antwoord gegeven. 

Mariska ten 
Heuw 

25-5-2021  B03 3234409 - Uitvoering 
motie Hart voor 
Hengelo 

Het college besluit: 
De raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de uitvoering van motie AED netwerk 
Hengelo. 
 

De gemeenteraad heeft op 13 januari 2021 de motie Hart voor 
Hengelo aangenomen. Het college informeert de gemeenteraad 
over de uitvoering van de motie. 

Bas van 
Wakeren 

25-5-2021  B04 3243128 - Reactie 
Fietsersbond tbv F35 

Het college besluit 
De fietsersbond via bijgevoegde brief te 
beantwoorden 
 

De fietsersbond heeft een reactie gegeven op het tracé van de 
F35. Het college geeft haar reactie op de input van de fietsersbond 

Gerard Gerrits 

18-5-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A03 3239667 - 
Ontwikkeling 
Meijersweg 

1. Aan te gaan met de BV Bornse Vastgoed 
Ontwikkelingsmaatschappij  de anterieure 
overeenkomst m.b.t. het perceel grond aan de 
Meijersweg en Het Kotte ten behoeve van de 
ontwikkeling en realisatie van 10 woningen 
inclusief de verkoop van het gemeentelijk perceel 
15346 (ged.) voorzover benodigd voor de 
realisering van het plan. 
2. de te ontvangen verkoopprijs toe te voegen aan 
de reserve grondexploitaties. 
 

Met Ramdhani Vastgoed uit Borne wordt een 
realisatieovereenkomst gesloten om 10 woningen te realiseren op 
de locatie van de afgebrande moeder Theresakerk op de hoek 
Meijersweg/Het Kotte, inclusief de verkoop van het gemeentelijk 
perceel 15346 (ged.) voor zover nodig voor realisering van het 
plan.  

Mariska ten 
Heuw 

18-5-2021  --- 3217771 - Bezwaar het bezwaar, overeenkomstig het advies van de Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder Bas van 



Pagina 2 van 2 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1 week 
niet 

openbaar 

tegen besluit 
bestuursdwang afval 

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

bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal. 
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten.  
 

Wakeren 

18-5-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3216771 - 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 voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in 
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door 
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was 
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van 
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is 
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten.  

 

Bas van 
Wakeren 

18-5-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

--- 3209274 - Bezwaar 
tegen besluit 
ontzeggen toegang tot 
de markt 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het weigeren 
van een standplaats op de warenmarkt. De commissie voor de 
bezwaarschriften stelt vast dat de weigering is gebaseerd op de 
Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 zoals die gold ten tijde 
van het nemen van het besluit, op grond waarvan de warenmarkt 
alleen was toegestaan voor de levensmiddelenbranche. 
Bezwaarmaker verkoopt dierenproducten. De commissie is van 
oordeel dat deze producten niet zijn aan te merken als 
levensmiddelen, zodat de standplaats terecht en op goede gronden 
is geweigerd. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 
 

Sander 
Schelberg 

 
 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


