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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 19 oktober 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. 

19-10-2021  B01 3317469 - 
Informerende 
raadsbrief inzake 
invoering JA-JA sticker 

Het college besluit: 
De raad middels bijgevoegde brief te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot de 
invoering van de JA-JA sticker. 

In een eerdere brief van 29 juni 2021 heeft het  college de raad 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot 
de invoering van de JA JA sticker in Hengelo. Inmiddels heeft de 
Hoge Raad uitspraak gedaan in twee relevante cassatiezaken. 
Middels deze brief informeert het college de raad over deze 
uitspraken, de gevolgen voor de invoering van de JA-JA sticker in 
Hengelo en het vervolgproces.  
 

Bas van 
Wakeren 

19-10-2021  B02 3317295 - Actualisatie 
en aanstellingsbesluit 
verkeersregelaar 2021-
2026 

De burgemeester besluit: 
In te stemmen met het besluit om de 
toezichthouders/boa’s van de afdeling Ruimte en 
Leefbaarheid, team Leefbaarheid en Veiligheid, 
zoals genoemd in het aanstellingsbesluit, aan te 
stellen als verkeersregelaar. Hierdoor kunnen en 
mogen zij het verkeer regelen in geval van 
calamiteiten.  

De toezichthouders/boa's van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, 
team Leefbaarheid en Veiligheid, zijn veel in de openbare ruimte 
aanwezig. Zij kunnen daardoor snel ter plaatse zijn. Het is dan ook 
wenselijk om hun aan te stellen als verkeersregelaar bij 
calamiteiten. Zij kunnen in dat geval tijdelijk het verkeer regelen 
om de veiligheid te waarborgen. Tevens kan hiermee de 
doorstroming worden bevorderd en de overlast zoveel mogelijk 
beperkt worden. Het aanstellen van verkeersregelaars is 
noodzakelijk om het verkeer te mogen regelen en geldt voor een 
periode van vijf jaar, dit betreft een actualisatie van het 
aanstellingsbesluit. 
 

Sander 
Schelberg 

19-10-2021  B03 3318584 - Aanwijzen 
lid en 
plaatsvervangend lid 
Recreatieschap Twente 

Het college besluit: 
Aan te wijzen als resp. lid en plaatsvervangend lid 
van het (op te richten) bestuur van het 
Recreatieschap Twente: 
• Wethouder Gerard Gerrits (lid) 
• Wethouder Mariska ten Heuw (plaatsvervangend 
lid) 
 

Naar verwachting wordt op 1 januari 2022 het Recreatieschap 
Twente opgericht. Daarvoor 
wordt een bestuur aangesteld. Vanuit Hengelo heeft het college 
twee wethouders aangewezen als lid en plaatsvervangend lid voor 
dit bestuur. 

Gerard Gerrits 

19-10-2021  B04 3315521 - 
Raadsvragen over te 
bouwen betaalbare 
woningen in Hengelo 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de PvdA over het bouwen van 
betaalbare woningen schriftelijk te beantwoorden.  

door de fractie van de PvdA zijn schriftelijke vragen gesteld die 
door het college worden beantwoord. 

Bas van 
Wakeren 

19-10-2021  B05 3315029 - 
Raadsvragen over 
banen versus 
windmolen 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoorden van de 
raadsvragen over werkgelegenheid bij Thales en 
aanverwante bedrijven versus windturine van de 
VVD. 
 
 
 

De VVD heeft vragen gesteld aan het college over de effecten van 
een mogelijke windturbine op het industrieterrein Twentekanaal 
Zuid op de bedrijfsvoering van Thales en of dit mogelijk gevolgen 
zou kunnen hebben  voor banen. Deze zijn beantwoord in een brief 
aan de raad. 

Claudio 
Bruggink 
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19-10-2021  B06 3310634 - 
Raadsvragen 
/vervolgvragen over 
voedselfiets 

Het college besluit: 
De vervolgvragen van Lid Janssen over de 
voedselfiets te beantwoorden middels bijgevoegde 
concept antwoordbrief.  
 

Lid Janssen heeft vervolgvragen gesteld over de voedselfiets. Deze 
zijn door het college beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021  
1 week 

niet 
openbaar 

A05 3302484 - 
Subsidieaanvragen 
regeling versterking en 
vernieuwing 

• Voorgesteld wordt om aan gitaarschool Frank 
Meijer een subsidie van € 5.400,- toe te kennen 
voor de activiteit The Winterwonderland Guitar 
Sessions 
• Voorgesteld wordt om aan Schouwburg Hengelo 
een subsidie van € 25.000,- toe te kennen voor de 
aanschaf van een projector en een scherm. 
• Voorgesteld wordt om aan Stichting Verrev een 
subsidie van € 24.780,- toe te kennen voor het 
project “Street Art Galerie Brinkplein”. 
• Voorgesteld wordt om aan stichting HeArtpool 
van € 10.475,- toe te kennen voor de 
tentoonstelling “Onder de Aandacht” 

• Voorgesteld wordt om aan POPsCOOL een 
subsidie van € 20.639,- toe te kennen voor de 
investering in een podium en de activiteit 
Schoolpleinentour 
• Voorgesteld wordt om aan stichting Art Brut 
Biënnale van € 25.000,- toe te kennen voor het 
evenement Art Brut Biënnale 2022 
• Voorgesteld wordt om aan het Twents Jeugd 
Symphonie Orkest een subsidie van € 5.600,- toe 
te kennen voor de activiteit Kerstconcert 
Kristalkerk Hengelo 
• Voorgesteld wordt om aan TriMotion een subsidie 
van € 12.500,- toe te kennen voor de activiteit 
Trap door de Tijd 
• Voorgesteld wordt om de subsidieaanvraag van € 
14.000,- van de werkgroep Open Ateliers voor de 
activiteit Open Ateliers Hengelo 2023 af te wijzen. 
• Voorgesteld wordt om de subsidieaanvraag van € 
12.000,- van Stichting Lokale Omroep Hengelo 
voor de activiteit Club van de Week af te wijzen. 
• Voorgesteld wordt om de subsidieaanvraag van € 
13.055,- van het Twents Jeugd Symphonie Orkest 
voor de aanschaf van een harp en elektrische piano 
af te wijzen. 
• Voorgesteld wordt om de subsidieaanvraag van € 
5.500,- van muziekvereniging Concordia Hengelo 
voor de activiteit Hangi Lauha o.g. af te wijzen. 
• Raadsbrief stand van zaken uitvoeringsregeling 
“versterking en vernieuwing lokale culturele 
programmering in (post)coronatijd” vaststellen en 
ter kennisname aanbieden aan de raad  
 

Het college heeft op 24 augustus besloten om een 
uitvoeringsregeling “versterking en vernieuwing lokale culturele 
programmering in (post)coronatijd” vastgesteld. Het doel van de 
subsidie is tweeledig: 
• Versterken van lokale culturele organisaties in (post)coronatijd 
• Vernieuwen van lokale culturele programmering in 
(post)coronatijd 
 
Alle aanvragen die tussen 22 september en 2 oktober zijn 
binnengekomen en compleet zijn liggen zijn beoordeeld.  De raad 
heeft op 15 september uitgesproken 10 dagen na openstelling van 
de regeling een stand van zaken te willen ontvangen met het 
aantal subsidieaanvragen en de aangevraagde bedragen. Op 2 

oktober zijn die tien dagen verstreken. Daarom heeft het college 
een raadsbrief vastgesteld en stuurt deze ter kennisname naar de 
raad.  

Bas van 
Wakeren 
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12-10-2021  B01 3290789 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken 
omgeving 
Heemafterrein-
Bornsestraat 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
beantwoording zienswijzen ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat”, dat deel uitmaakt 
van dit besluit; 
2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse 
Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat de 
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn 
opgenomen in de "Staat van wijzigingen 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat", dat deel uitmaakt 
van dit besluit;  
3. het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 
omgeving Heemafterrein-Bornsestraat (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0147-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0147.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat, Gedeputeerde Staten 
van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit 
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te 
mogen maken;  

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat. 
 

Voor het plangebied Vooroorlogse Wijken, omgeving 
Heemafterrein-Bornsestraat is in april 2020 een 
voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen 
tegen te gaan. Inmiddels is in samenspraak met de ontwikkelaar 
van het gebied tot een goede ruimtelijke invulling gekomen. Het 
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.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn elf zienswijzen 
ingediend. In de "Nota beantwoording zienswijzen ontwerp 
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-
Bornsestraat" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en 
beantwoord. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het 
plan te wijzigen. Wel wordt voorgesteld ambtshalve enkele 
wijzigingen in het plan te brengen. Deze wijzigingen zijn 
opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan 
Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat". De 
raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 
omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vast te stellen. 
Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden 
vastgesteld. 

Gerard Gerrits 

12-10-2021  B04 3303389 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
dezonering 
industrielawaai 
Wilderinkshoek 

1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Parapluplan dezonering 
industrielawaai 
Wilderinkshoek(NL.IMRO.0164.BP0148-0201); 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan 
dezonering industrielawaai Wilderinkshoek 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen.  

De gemeente hengelo is bezig met het actualiseren van het 
bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. Deze actualisatie loopt 
samen met onderhavig plan van de dezonering van het 
industrielawaai. Om woningbouw op een flexibele wijze in te 
passen is het opheffen van de status van het gezoneerde 
industrieterrein nodig. Dit is mogelijk omdat de laatste grote 
lawaaimaker in de zin van de Wet Geluidhinder aan het eind van 
dit jaar gaat verhuizen. In de nieuwe regels wordt de vestiging van 
grote lawaaimakers uitgesloten. Hiermee wordt het gezoneerd 
industrieterrein opgeheven.  
 
Het bestemmingsplan Parapluplan dezonering industrielawaai 
Wilderinkshoek bestaat uit een verbeelding en planregels en gaat 
vergezeld van een toelichting. Op de verbeelding wordt de omvang 
van het plangebied duidelijk gemaakt. De regels bevatten de 
materiële inhoud van de bestemmingen. De verbeelding en de 
planregels vormen tezamen het juridische toetsingskader voor 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het plangebied. De 
toelichting bevat met name de aan het plan ten grondslag liggende 
gedachten.  

Gerard Gerrits 
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Het opheffen van de geluidzone en het industrieterrein vindt 
conform artikel 41, lid 1 van de Wet Geluidhinder plaats door 
middel van een bestemmingsplan. 
 

12-10-2021  B05 3303375 - Ontwerp 
bestemmingsplan Hart 
van Zuid 2021, 
gedeeltelijke 
actualisatie 

 Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, 
gedeeltelijke actualisatie (NL.IMRO.0164.BP0113-
0201); 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
3. het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid 
2021, gedeeltelijke actualisatie gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage te leggen.   

Voor de ontwikkeling van Hart van Zuid is in 2008 een 
bestemmingsplan opgesteld. Dat bestemmingsplan is op 16 
december 2008 vastgesteld. Het voorliggend plan is de actualisatie 
van het bestemmingsplan uit 2008. 
Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan is anders 
dan dat van het bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. 
Naastgelegen gebieden waarvoor nog geen actueel 
bestemmingsplan gold zijn nu ook meegenomen. De gebieden 
waarvoor een ontwikkelopgave is of waarvoor het handhaven van 
de huidige bestemming onzeker is, zijn uit het plangebied gehaald. 
Wanneer voor de gebieden waar in de toekomst een ontwikkeling 
wordt verwacht zich een concreet plan voordoet, zal hiervoor een 
separate bestemmingsplan procedure worden doorlopen.      
Tegelijk met deze actualisatie loopt de procedure van het 

parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek. Met dit 
paraplubestemmingsplan wordt de geluidszone en het 
industrieterrein conform artikel 41, lid 1 van de wet Geluidhinder 
opgeheven. 
 

Gerard Gerrits 

12-10-2021  B06 3310878 - 
Raadsvragen deel 2– 
Duurzame energie 
opwekking in Hengelo 

Het college besluit: 
 de raadsvragen van Lokaal Hengelo beantwoorden 
via een brief 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over het opwekken van 
duurzame energie in Hengelo en de keuzes die zijn gemaakt in het 
voorlopig ontwerp omgevingsprogramma en specifiek over het 
zoekgebied Dalmeden. Het college geeft antwoord op deze vragen 
via een brief.  
 

Claudio 
Bruggink 

12-10-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3297903 - Bezwaar  
tegen besluit 
uitschrijving briefadres 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, niet-
ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken 
van procesbelang,  

De commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te 
verklaren, omdat het bestreden besluit inmiddels is ingetrokken, 
zodat bezwaar niet langer een procesbelang heeft. Er is in 
overeenstemming met dit advies besloten. 
 

Sander 
Schelberg 

12-10-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3286990 - 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 de verboden 
handeling zelf feitelijk heeft begaan. Volgens de commissie staat 
vast dat de zoon de afvalzak in opdracht van bezwaarde ter 
inzameling heeft aangeboden. Het onjuist aanbieden van de 

afvalzak kan bezwaarde dan ook worden toegerekend.  Ook het 
niet beschikken over een milieupas ontslaat hem volgens de 
commissie niet van de verplichting om zijn afval op de juiste wijze 
ter inzameling aan te bieden.  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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12-10-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3286240 - 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 
inzake afvaldumping. 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 

12-10-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3283423 - 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 
inzake afvaldumping. De commissie stelt vast 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 
in strijd met de Afvalstoffenverordening op onjuiste wijze heeft 
aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is bezwaarde hier 
niet in geslaagd. Daarmee staat naar het oordeel van de 

commissie vast dat het college bevoegd was om handhavend op te 
treden en dat bezwaarde terecht is aangemerkt als overtreder. De 
commissie adviseert daarom het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Het college heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

12-10-2021  
1 week niet 

openbaar 

--- 3279116 - 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 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


