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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 20 juli 2021 
 

 Aanwezig: Ten Heuw (locoburgemeester) Hillebrink (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Bruggink (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris)  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

13-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A04 3265594 - Verkoop 
Vondelstraat 2-14 

Het object Vondelstraat 2-14 met bijbehorende 
ondergrond, kadastraal bekend sectie O 5655 met 
een totale oppervlakte van 1.179 m², te verkopen 
aan Van Wijnen Projectontwikkeling Oost BV. onder 
de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in 
de verkoopovereenkomst. 

Vanuit de gevoerde verkoopprocedure gaat Van Wijnen 
Projectontwikkeling de voormalige fabrieksbibliotheek C.T. Stork 
transformeren naar 8 wooneenheden. In de kern van het gebouw 
komen werkplekken, een ontmoetingsruimte en een kas die 
toegang geeft tot het dak, waar ruimte is om groente en fruit te 
kweken. Met dit besluit wordt de overdracht op korte termijn 
geeffectueerd. 
 

Gerard Gerrits 

13-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B05 3237611 - 
Problematiek m.b.t. de 
inrichting van de 
Beneluxlaan en het 
wandelgebied Boswijk 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de antwoordbrief aan Kuiern 
met Boswijk over de verkeerssituatie Beneluxlaan 
en buitengebied Boswijk; 
2. De gemeenteraad te informeren hierover door 
een afschrift van de antwoordbrief Beneluxlaan en 
Boswijk aan de leden van de raad te sturen met 
begeleidende brief. 

Beneluxlaan 
In de binnengekomen brief wordt gesteld dat de Beneluxlaan niet 
goed is ingericht, er te veel verkeer rijdt en er te hard gereden 
wordt. De Beneluxlaan maakt onderdeel uit van het gemeentelijk 
hoofdwegennet is juist bedoeld voor de afwikkeling van verkeer. 
Ook is de weg goed ingericht als 50 km/uur-weg. De intensiteiten 
passen ook bij een weg die onderdeel uitmaakt van het 
hoofdwegennet. Op een aantal wegvakken is er wel sprake van een 
hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Door verdere 
ontwikkeling van de woongebieden rondom de Beneluxlaan zal de 
bebouwingsdichtheid ook groter worden. Hierdoor krijgt de weg 
ook meer een uitstraling die past bij een 50 km/uur-weg binnen de 
bebouwde kom. De politie is gevraagd om te gaan handhaven op 
de snelheid op de Beneluxlaan. 
 
Buitengebied Boswijk 
In de binnengekomen brief maakt men zich zorgen over de 
afwikkeling van het verkeer van de Bornsche Maten over de 
Veergoorsdijk en de Kristenbosweg richting de Beneluxlaan. In de 
brief wordt gesteld dat het verkeer is toegenomen en de situatie 
voor langzaam verkeer (fiets en voetganger) gevaarlijk is 
geworden. De Bornsche Maten is nog steeds volop in ontwikkeling. 
De gemeente Borne heeft in haar definitieve verkeersplan 
opgenomen dat er met uitzondering van de Piepersveldweg geen 
directe verbindingen voor gemotoriseerd verkeer in stand blijven 
tussen de Bornsche Maten en het buitengebied van de gemeente 
Hengelo. In 2016 hebben we al eens een verkeertelling uitgevoerd 
op de Kristenbosweg. De uitkomsten waren niet verontrustend en 
pasten bij de functie van de weg. Dit is echter 5 jaar geleden. Om 
een actueel beeld te krijgen van de intensiteit en snelheid in het 
buitengebied Boswijk gaan in het najaar van 2021 opnieuw 
metingen uitvoeren. De te meten locaties stemmen we van te 
voren af met Kuiern met Boswijk. We kunnen dan samen met 
gemeente Borne gefundeerd eventuele maatregelen overwegen. 

Gerard Gerrits 
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Ook onze adviseur van politie zullen we er bij betrekken. We zullen 
de resultaten van het onderzoek en onze bevindingen met Kuiern 
met Boswijk bespreken. 
 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B14 3256100 - Benoeming 
voorzitter en 
verlenging leden 
adviescommissie BKV 

Het college besluit:  
1. Het lidmaatschap voor de heer Metin Yirtici 
(professioneel fotograaf) van de adviescommissie 
Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) voor de 
periode van twee jaar te verlengen. 
2. Mevrouw Rineke Engwerda te bedanken voor 
haar inzet de afgelopen jaren in de commissie. 
3. Als voorzitter te benoemen meneer Ruben 
Sinkeldam. 
4. Alle betrokkenen middels bijgevoegde brieven te 
informeren over dit besluit 
5. Besluiten om de ontstane vacature door het 
vertrek van een lid niet op te vullen in 2021 
 

Het college benoemt de heer Sinkeldam als voorzitter van de 
Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. 
 
Daarnaast loopt de huidige zittingstermijn voor de heer Yirtici en 
mevrouw Engwerda af per 1 juli 2021. Meneer Yirtici wordt 
verlengd met twee jaar. Mevrouw Engwerda heeft aangegeven 
geen tweede termijn te willen vervullen als commissielid. Het 
college bedankt mevrouw Engwerda voor haar inzet van de 
afgelopen jaren. Door het vertrek van mevrouw Engwerda ontstaat 
er een onbezette plek in de commissie. Het college besluit deze 
plek niet op te vullen in 2021, omdat er voldoende menskracht 
blijkt te zijn voor de taken die commissie heeft.  

Bas van 
Wakeren 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

B15 3168510 - 
Onderwijshuisvesting 
programma en 
overzicht 2022 

Het college besluit: 
1. Het programma voorzieningen 
onderwijshuisvesting 2022 vast te stellen.  
2. Het overzicht voorzieningen 2022, met de 
voorzieningen onderwijshuisvesting die niet voor 
bekostiging in aanmerking komen, vast te stellen.  
3. Het bedrag op het programma 2022 van € 
31.521 vast te stellen. Hiervan is € 10.968 reeds 
structureel verwerkt in de begroting en is € 20.553 
opgenomen middels deelbegrotingswijziging. 
4. De schoolbesturen die een aanvraag hebben 
ingediend te informeren door middel van 
bijgevoegde beschikkingen. 
 

Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid 
die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft.  
De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen 
in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.  
 
De aanvragen en de beoordeling van de ingediende aanvragen 
voor het programmajaar 2022 zijn met de afzonderlijke 
schoolbesturen besproken. Aan de hand van deze overleggen is 
een concept programma en overzicht opgesteld. Dit concept is 
voorgelegd aan de schoolbesturen en is nu ter besluitvorming aan 
het college aangeboden. 

Claudio 
Bruggink 

13-7-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

B17 3248719 - Reactie op 
het niet beantwoorden 
Standpunt bewoners 
deelgebied Stromen 
tegen zonnevelden en 
windturbines  
 

- Via een brief reageren op het bezwaar over het 
uitblijven van een reactie. 

Via een brief een antwoord geven op bezwaar over het uitblijven 
van een reactie. 

Claudio 
Bruggink 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3251805 - Bezwaar 
tegen beschikking 

bestuursdwang afval 

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 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 
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13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3249875 - Bezwaar 
tegen bestuursdwang 
afval 

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 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 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3245236 - Bzwaar 
tegen besluit 
herindeling 
Deldenerstraat / 
Mitchamplein 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde is het niet eens met de beslissing over de herinrichting 
van het gebied Deldenstraat/Mitchamplein. Het bezwaar is naar 
het  oordeel van de commissie voor de bezwaarschriften echter 
niet gericht tegen een besluit en bevat ook geen gronden van 
bezwaar. De gronden van bezwaar zijn ook niet aangeleverd 
binnen de daarvoor geboden hersteltermijn. Er is in 
overeenstemming met het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften, besloten het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk 

te verklaren. 
 

Gerard Gerrits 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3244644 - Bezwaar 
tegen besluit 
toekenning aanvraag 
subsidie sedumdak 
Groene Pet 

het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van 
de bezwarencommissie, ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit, waarin de aanvraag 
voor een subsidie voor het aanleggen van een sedumdak is 
vastgesteld. De commissie stelt vast dat het college de subsidie 
heeft vastgesteld overeenkomstig de verlening. De commissie is 
van oordeel dat de wet geen grondslag biedt om de subsidie hoger 
vast te stellen dan de verlening. Tevens stelt de commissie vast 
dat bezwaarde geen wijzigingen heeft doorgegeven en dat het 
subsidieplafond inmiddels is overschreden. Ook om deze reden is 
het niet mogelijk om te voldoen aan het verzoek van bezwaarde 
om de subsidie vast te stellen op een hoger bedrag. 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. 
 

Mariska ten 
Heuw 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3244351 - Bezwaar 
tegen besluit tot 
afwijzen handhavings-
verzoek tegen 
bouwwerkzaamheden 
locatie Grundellaan 17 

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 de afwijzing van het verzoek 
om handhaving. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast 
dat de overtreding inmiddels is gelegaliseerd door het verlenen van 
een omgevingsvergunning. Daardoor is er niet langer sprake van 
een overtreding waartegen handhavend kan worden opgetreden. 
De commissie adviseert dan ook het bezwaar ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. Het college heeft 
conform dit advies besloten. 
 

Sander 
Schelberg 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3243503 - Bezwaar 
tegen besluit 
vergunning oprit 
Zwavertsweg  

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

Bezwaarmaker is het niet eens met een verleende 
omgevingsvergunning voor het hebben van een uitweg aan de 
Zwavertsweg. De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast 
dat het bezwaarschrift buiten de daarvoor bedoelde wettelijke 
termijn is ingediend. Bezwaarmaker heeft geen redenen 
aangevoerd die naar het oordeel van de commissie leiden tot een 
verschoonbare termijnoverschrijding. De commissie adviseert 

Gerard Gerrits 
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daarom de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het 
college heeft conform dit advies besloten. 
 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3239962 - 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 zoon 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 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 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3236903 - Bezwaar 
tegen besluit op Wob-
verzoek m.b.t. 
informatie verjaring 
grond Dasstraat 

Het bezwaar gedeeltelijke gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit te herzien in die zin dat een 
aantal stukken alsnog openbaar gemaakt worden. 

Bezwaarde is het niet eens met het gedeeltelijk tegemoet komen 
aan een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 
De commissie voor de bezwaarschriften heeft geconstateerd dat 
het verzoek in hoofdlijnen terecht is afgewezen. 
Ten aanzien van een aantal foto's en documenten met veldwerk 
gegevens heeft de commissie geoordeeld dat deze alsnog verstrekt 
moeten worden. Er is in overeenstemming met dit advies besloten. 
 

Sander 
Schelberg 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3227647 - Bezwaar 
tegen besluit 
vergunning gebruik 
nemen terras de Appel 
Nieuwstraat 1 

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 een verleende 
terrasvergunning. De commissie stelt vast dat de door 
bezwaarmaker aangevoerde bezwaren zijn betrokken bij de 
vaststelling van het Terrassenbeleid. Het vergunde terras voldoet 
aan dit beleid. De commissie is dan ook van oordeel dat de 
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert 
het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. Het college heeft conform dit advies besloten. 
 

Gerard Gerrits 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3224250 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
voor oprichten 
woongebouw met 52 
appartementen met 
stallingsgarage 
Apolloplein 2A en 21 
t/m 123 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie uw bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
dien verstande dat er op grond van artikel 2.1. 
onder c ontheffing wordt verleend van de 
verplichting bedoeld in artikel 2.1 onder a van het 
bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo. 

Bezwaarde is het niet eens met de verleende ontheffing voor het 
gedeeltelijke niet op eigen terrein voorzien in de parkeervraag van 
het bouwplan. Het college heeft van zijn  afwijkingsbevoegheid 
gebruik gemaakt, omdat op andere wijze in de nodige parkeer- of 
stallingruimte, wordt voorzien. Uit onderzoek is gebleken dat de 
benodigde parkeerruimte beschikbaar  is in de openbare ruimte. Er 
is in overeenstemming met het advies van de commissie besloten 
het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

 

Gerard Gerrits 

13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3211720 - Bezwaar 
tegen de verleende 
omgevingsvergunning 
Tuindorpstraat 20A 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder de aanvulling dat ook vergunning wordt 
verleend voor het gebruik van de vergunde 
uitbreiding in strijd met het bestemmingsplan. 
 
 

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning. De commissie adviseert het college de 
bezwaren ongegrond te verklaren. Het college heeft conform dit 
advies besloten. 

Gerard Gerrits 
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13-7-2021 
1 week 

niet 
openbaar  

--- 3206434 - Bezwaar 
tegen besluit last onder 
dwangsom 

Het bezwaar, conform hat advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in te trekken. 

Bezwaarden zijn het niet een met het opleggen van een last onder 
dwangsom in verband met het gebruik van een deel van het 
openbaar plantsoen als tuin. De commissie voor de 
bezwaarschriften heeft geoordeeld dat er wel sprake is van een 
overtreding. Het college op treedt grond van het beleid echter niet 
bestuursrechtelijk op tegen overtredingen die zijn begonnen vóór 
11 maart 2013. Naar het oordeel van de commissie is onvoldoende 
duidelijk dat de overtreding niet is aangevangen vóór 11 maart 
2013. Naar het oordeel van de commissie behoren bezwaarden, 
gezien de omstandigheden van het geval, het voordeel van de 
twijfel te krijgen. 
In overeenstemming met het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften is besloten het bezwaar gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in te trekken. 
 

Mariska ten 
Heuw 

 
Aldus vastgesteld,  

  

 
 
 
 


