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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 2 november 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. 

2-11-2021  A01 3323684 - 
Raadsvragen over het 
Businessdistrict Hart 
van Zuid 
 

De vervolgvragen van de PvdA over het 
Businessdistrict Hart van Zuid beantwoorden met 
de bijgevoegde brief.  

Er zijn door de fractie van de PvdA vragen gesteld over de 
ontwikkeling van het Businessdistrict Hart van Zuid (de Koppeling). 
In de bijgevoegde brief wordt op deze vragen in gegaan.  

Mariska ten 
Heuw 

2-11-2021  B01 3325823 - 4e wijziging 
van de 
Beleidsbegroting 2021 

Het college besluit: 
de raad voor te stellen: 
De 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast 
te stellen. 

In de 4e 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. 
 

Mariska ten 
Heuw 

2-11-2021  B02 3311845 - 
Budgetoverheveling 
beheer MeldDesk 

Het college besluit: 
1. De efficiencywinst als gevolg van de 
optimalisatie en digitalisering van het proces voor 
meldingen openbare ruimte gebruiken voor het 
functioneel applicatiebeheer van het 
meldingssysteem MeldDesk. 
  
2. Hiertoe een bedrag groot €25.595,- per 1 
november 2021 overhevelen van de afdeling 

Stedelijk Beheer en Ontwikkeling naar de afdeling 
Informatie en IT. Deze financiële consequentie 
meenemen in de eerstvolgende verzamelwijziging 
naar de raad.  
 

Door de verbetering van het proces en systeem voor het 
afhandelen van meldingen over de openbare ruimte kan Gildebor 
efficiënter. Hierdoor is een besparing bij Gildebor mogelijk. Een 
deel van deze besparing zal worden gebruikt voor het beheer en 
onderhoud van het digitale systeem voor het doen en behandelen 
van meldingen over de openbare ruimte.  

Mariska ten 
Heuw 

2-11-2021  B03 3323418 - Raadsbrief 
over proces 
kinderboerderij 

Het college besluit: 
De gemeenteraad met bijgaande brief te 
informeren over de stand van zaken van het proces 
Kinderboerderij en de raad mede namens de 
Vrienden van het Weusthag uit te nodigen voor een 
werkbezoek op 17 november 2021.  
 

Het college informeert de raad schriftelijk over de voortgang van 
het proces voor het opknappen en vernieuwen van de 
kinderboerderij en de zuidelijke ingang naar het Weusthagpark. 
Daarnaast nodigen het college en de Vrienden van het Weusthag 
de raad uit voor een werkbezoek aan de kinderboerderij en het 
gebied.   

Mariska ten 
Heuw 

2-11-2021  B04 3317045 - Verzoek om 
zienswijzen over de 
voorgenomen 
begrotingswijzigingen 
2022 

Het college besluit: 
De gemeenteraad met bijgaande brief schriftelijk te 
informeren, dat ze geen aanleiding ziet om wensen 
of bedenkingen in te brengen t.a.v. de 
begrotingswijzigingsvoorstellen 2022 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid over 
Public Health Jeugd en prenataal huisbezoek. 

De gemeenteraad heeft een verzoek gekregen van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gezondheid om aan te geven 
of ze wensen of bedenkingen wil inbrengen met betrekking tot 2 
begrotingswijzigingen voor de begroting 2022 en volgende jaren.  
Deze gaan over het structureel inbedden van het ondersteunen 
van ouders en opvoeders (onder het beeldmerk Loes). De tweede 
gaat over het uitvoeren van prenataal huisbezoek, dat vanaf 2022 
onder omstandigheden wettelijk verplicht is. Het college adviseert 
de gemeenteraad om geen wensen of bedenkingen te uiten, mede 

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

omdat er geen sprake is van een begrotingsuitzetting. Het 
uiteindelijke oordeel is aan de raad. 
 

2-11-2021  B05 3317018 - 
Lidmaatschap WSGO 
Recreatieschap Twente 

Het college besluit de gemeenteraad per brief te 
informeren, dat ze geen belemmeringen ziet voor 
de Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap 
Twente om het lidmaatschap aan te gaan van de 
werkgeversvereniging WSGO. 

De Bedrijfsvoeringorganisatie Recreatieschap Twente start in 2022. 
Het is van belang, dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers 
die nu nog in dienst zijn van de GR Gezondheid (rechtsopvolger 
van  Regio Twente) ook in 2022 geregeld zijn. Om dit te realiseren 
wil het recreatieschap lid worden van WSGO 
(Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties). Het college laat aan de gemeenteraad weten dat ze 
geen belemmeringen ziet in dit lidmaatschap. De gemeenteraad 
besluit zelf of ze wensen of bedenkingen wil uiten m.b.t. dit 
lidmaatschap. 
 

Claudio 
Bruggink 

2-11-2021  B07 3277513 - 
Voorbereidingskrediet 
civiel werk 
Bloemenbuurt 

Het college besluit: 
- voor het project Bloemenbuurt civiele 
werkzaamheden openbare ruimte een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 
72.680 Euro; 
- deze kosten te dekken door een bijdrage uit de 
voorziening Riolering. 

Welbions gaat nieuwe woningen bouwen in de Bloemenbuurt. 
Vanwege de bouwplannen hebben Welbions en gemeente Hengelo 
met elkaar gesproken over de staat van de riolering en de opvang 
van regenwater in het gebied. De zomer- en winterperiodes 
worden steeds wisselvalliger. Extreme regenval komt steeds vaker 
voor. De gemeente Hengelo is op veel plekken bezig met een 
klimaatbestendige inrichting. Nu Welbions deze werkzaamheden 
gaat uitvoeren is het een mooi moment voor de gemeente Hengelo 
om dit te combineren en ook de Bloemenbuurt klimaatbestendig in 
te richten. Zo wil de gemeente regenwater opvangen in een wadi 
en regenwater afkomstig van daken afkoppelen van de bestaande 
gemengde riolering. Als het nodig blijkt te zijn, gaat de gemeente 
de riolering ook vervangen. Het projectgebied wordt door deze 
werkzaamheden uitgebreid met de straten en openbare ruimte in 
de Asterstraat, Resedastraat, Zonnebloemstraat, Primulastraat en 
Goudsbloempad. Om de werkzaamheden voor te kunnen bereiden 
stelt het college een voorbereidingskrediet beschikbaar. Met 
behulp van dit krediet worden een ontwerp en een bestek 
opgesteld. 
 

Mariska ten 
Heuw 

2-11-2021  B08 3323030 - Benoeming 
W. Munsterman als 
Stadsdichter in 
Hengelo 

1. Wouter Munsterman benoemen als Stadsdichter 
van Hengelo van 01 december 2021 t/m 30 
november 2023. 
2. Hettie Franken schriftelijk bedanken voor haar 
inzet als Stadsdichter in de periode 01 april 2019 
tot 01 april 2021. 
3. Stichting Hengelo Leest schriftelijk op de hoogte 
stellen van dit besluit. 
 

Dit voorjaar heeft Hettie Franken afscheid genomen als 
Stadsdichter van Hengelo. Stichting Hengelo Leest heeft Wouter 
Munsterman voorgedragen als haar opvolger. Het college B en W 
heeft Wouter Munsterman officieel benoemd als Stadsdichter van 
Hengelo voor de komende twee jaar. 
  

Bas van 
Wakeren 

2-11-2021  B09 3329243 - 
Procesbesluit inzake 
dagvaarding AVR 
Afvalverwerking 

Burgemeester en wethouders besluiten ingevolge 
artikel 160 Gemeentewet tot het voeren van 
verweer in de procedure aangespannen door AVR-
Afvalverwerking B.V. en wijzen mr. A. ter Mors, 
dan wel een van zijn kantoorgenoten van het 
advocatenkantoor Infense Advocaten aan als 
gemachtigde. 

AVR-Afvalverwerking B.V. heeft bij dagvaarding van 21 oktober 
2021 een procedure aangespannen tegen Twence en de individuele 
aandeelhouders, waaronder de gemeente Hengelo. Het college 
wijst middels dit besluit mr. A. ter Mors, dan wel een van zijn 
kantoorgenoten van het advocatenkantoor Infense Advocaten aan 
als gemachtigde. 

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

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

B01 3259868 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Marskant - 
Walhoflocatie 

A. 
te besluiten dat conform de informele mer-
beoordeling in de voorbereiding op het 
bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie geen 
milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld;  
 
 
B.  
De raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Marskant - 
Walhoflocatie”, dat deel uitmaakt van dit besluit;  
2. In het ontwerp bestemmingsplan Marskant - 
Walhoflocatie de wijzigingen aan te brengen, zoals 
deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen 
bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie", dat 
deel uit maakt van dit besluit; 
3. het bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie 
(met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0149-
0301, getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0149.dgn) vast te stellen; 
4. na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie, 
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 Marskant - Walhoflocatie; ;  
6. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van 
toepassing is op het Marskant - Walhoflocatie; .  
 
C.  
na de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie de 
indieners van de zienswijzen op de hoogte te 
brengen van het besluit van de raad.  
 

Initiatiefnemer Kloos2 is voornemens de locatie aan de 
Dorpsmatenstraat te herontwikkelen tot 43 wooneenheden 
waarvan 29 door Brokant worden afgenomen om 
levensloopbestendige appartementen te realiseren. Daarnaast 
worden er 12 koop of huur appartementen gerealiseerd en 2 
grondgebonden woningen. De bestaande bebouwing wordt 
grotendeels gesloopt en herontwikkeld waarbij echter de oude 
delen die cultuurhistorische waarde hebben zoveel mogelijk 
worden gehandhaafd. 
 
Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
Centrum 2013 en dient derhalve te worden herzien. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 23 juni 2021 t/m 3 
augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee 
zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben geleid tot 
wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan Marskant - 
Walhoflocatie.  

Bas van 
Wakeren 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar 

B02 3319868 - Inburgering 
vaststelling 
subsidieregeling Z-
route Midden Twente 

1. De Subsidieregeling Z-route subregio Midden-
Twente vaststellen 

De gemeente is met ingang van de nieuwe Wet Inburgering op 1 
januari 2022 verantwoordelijk voor onder meer drie leerroutes. Dit 
voorstel gaat over de taalcomponent van de Z-route 
(zelfredzaamheidsroute) waarvoor een subsidieregeling is 
opgesteld. Deze regeling heeft 4 weken ter inzage geleden voor 
bewoners en overige belanghebbenden krijgen. Er zijn in die 
periode geen reacties binnen gekomen. Vandaar dat het college 
gevraagd wordt de subsidieregeling Z-route voor Midden Twente 
vast te stellen. Daarna kan de regeling kan worden opengesteld in 
de maand november voor reacties van taalaanbieders.  
 
 

Mariska ten 
Heuw 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3293349 - Bezwaar 
tegen besluit 
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 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3292219 - Bezwaar 
tegen verleende 
omgevingsvergunning 
verbouw kantoor naar 
zorgstudio's aan de 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 

 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3291586 - Bezwaar 
tegen verlenen 
omgevingsvergunning 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3291538 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor veranderen van 
kantoor naar 22 
zorgstudio's 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3290768 - 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 het afval in 
opdracht van bezwaarde ter inzameling heeft aangeboden. Het 
onjuist aanbieden van het restafval 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 
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26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3285218 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
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 door bezwaarde aangevoerde omstandigheid dat hij niet 
beschikt 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 acht daarbij van belang 
dat er alternatieve mogelijkheden waren voor bezwaarde om zich 
van zijn afval te ontdoen. 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 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3281097 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met het besluit tot het toepassen 
van spoedeisende bestuursdwang en het kostenverhaal in verband 
met het verkeerd aanbieden van huishoudelijke afval. De 
commissie voor de bezwaarschriften heeft echter vastgesteld dat 
het bezwaarschrift buiten de daarvoor bedoelde termijn is 
ingediend. Bezwaarmaker heeft naar het oordeel van de commissie 

geen gronden aangevoerd op basis waarvan geoordeeld moet 
worden dat hij verschoonbaar te laat was met het indienen van zijn 
bezwaarschrift. Om die reden adviseert de commissie het 
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college 
heeft conform dit advies besloten. 
 

Bas van 
Wakeren 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3255276 - Bezwaar 
tegen het besluit m.b.t. 
bouwen van een 
schuur aan Pastoor 
Eppinkstraat 60 

- het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren voor zover het ziet op het besluit tot het 
opleggen van een last onder dwangsom en 
gegrond te verklaren voor zover het is gericht 
tegen de begunstigingstermijn;  
- de begunstigingstermijn te verlengen tot 3 
maanden na verzending van de beslissing op 
bezwaar; 
- het toekennen van een proceskostenvergoeding 
ter waarde van 1 punt op grond van het Besluit 
proceskosten bestuursrecht, zijnde € 534,00. 

Bezwaarde is het niet eens met de opgelegde last onder dwangsom 
vanwege het bouwen van een schuur in strijd met het 
bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat een beroep op 
het gelijkheidsbeginsel niet slaagt. Tevens blijkt uit het bestreden 
besluit dat het college ook handhavend heeft opgetreden bij de 
buurman, zodat volgens de commissie niet valt in te zien waarom 
het college de buurman anders behandeld zou hebben dan 
bezwaarde. Ook het overig aangevoerde leidt niet tot een ander 
oordeel. De commissie is van oordeel dat het bestreden besluit 
terecht en op goede gronden is genomen en adviseert het bezwaar 
ongegrond te verklaren onder wijziging van de 
begunstigingstermijn. Het college heeft conform dit advies 
besloten.  
  

Claudio 
Bruggink 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3224790 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 
 

 
 

Gerard Gerrits 
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26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3223962 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3223511 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften, 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat bezwaarde niet als belanghebbende kan worden 
aangemerkt. De commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet 
ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 
Er is besloten in overeenstemming met dit advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3222888 - Bezwaar 
tegen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3218394 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
verbouwing van het 
pand Steenmeijerstraat 
4 naar zorgstudio’s 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3216860 - Bezwaar 
tegen besluit realiseren 
van 25 
zorgstudio’s/apparteme
nten aan de 
Steenmeijerstraat 4 

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften, 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat bezwaarde niet als belanghebbende kan worden 
aangemerkt. De commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet 
ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Er is besloten in overeenstemming met dit advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3216199 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 

Gerard Gerrits 
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advies. 
 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3216065 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3216043 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3212618 - Bezwaar 
tegen besluit wijziging 
omgevingsvergunning 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3212386 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat - O-
2020-0596 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3209928 - Bezwaar 
besluit 
omgevingsvergunning 
tot veranderen van een 
kantoor naar 25 
zorgstudio’s aan de 
Steenmeijerstraat 4 
 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 
 
 
 

Gerard Gerrits 
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26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3209286 - Bezwaar 
besluit 
omgevingsvergunning 
wijzigen van het 
bestemmingsplan van 
kantoor naar een 
woonbestemming voor 
de Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3208251 - Bezwaar 
tegen besluit verlenen 
omgevingsvergunning 
voor 25 
zorgappartementen 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3205837 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
tot veranderen van een 
kantoor naar 25 
zorgstudio’s aan de 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

26-10-2021 
1 week niet 

openbaar  

--- 3203513 - Bezwaar 
tegen besluit 
omgevingsvergunning 
voor 25 zorgstudio’s 
aan de 
Steenmeijerstraat 4 

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 verlenen van een 
omgevingsvergunning voor bouwen en afwijking van het 
bestemmingsplan. De commissie voor de bezwaarschriften is van 
oordeel dat de belangen op een juiste wijze zijn afgewogen en de 
vergunning op goede gronden is verleend. De commissie heeft 
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven. Er is besloten in overeenstemming met dit 
advies. 
 

Gerard Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 

 
 


