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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 22 maart 2022 
 

 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. 

22-3-2022  B01 3387547 - 
Parkeerverordening en 
uitwerkingsbesluit 
2022 en 
parkeerbelastingverord
ening en 
aanwijzingsbesluit mei 
2022 

1. De Parkeerverordening 2022 en Verordening 
parkeerbelastingen mei 2022 ter vaststelling voor 
te leggen aan de gemeenteraad en deze te laten 
publiceren 
2. Onder voorbehoud van vaststelling van de 
Parkeerverordening en Verordening 
parkeerbelastingen door de gemeenteraad de 
besluiten ‘Uitwerkingsbesluit 2022’ en 
‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren mei 2022’ 
vast te stellen en deze te publiceren tegelijkertijd 
met de verordeningen. 
 

De gemeenteraad heeft op 29 september 2021 de Parkeernormen 
Binnenstad en Hart van Zuid 2021 vastgesteld. Hierin wordt gesteld 
dat toekomstige bewoners/gebruikers/eigenaren van een ontwikkeling 
in Hart van Zuid of de Binnenstad niet in aanmerking komen voor een 
parkeervergunning op straat. Daarnaast zijn er als gevolg van 
ontwikkelingen in de binnenstad enkele wijzigingen ten aanzien van 
parkeren  Deze veranderingen zijn verwerkt in de verordeningen en 
besluiten ten aanzien van parkeren.  

Gerard 
Gerrits 

22-3-2022  B02 3367139 - Inzet 
rijksmiddelen corona 
voor cultuur 2022 

Het college besluit: 
1. De uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van 
urgente financiële tekorten 2021’ vast te stellen, 
onder voorbehoud dat de raad het subsidieplafond 
vaststelt.   
2. De uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van 
urgente financiële tekorten 2022’ vast te stellen, 
onder voorbehoud dat de raad het subsidieplafond 
vaststelt.    
3. Een bedrag van € 43.492,20 te bestemmen als 
bijdrage voor het uitvoeringsprogramma van de 
stedelijke cultuurregio Twente. 
4. Een bedrag van € 144.662,40 bestemmen voor 
de uitvoeringsregeling versterking en vernieuwing 
lokale culturele programmering in (post)coronatijd 

5. Voor de uitvoeringskosten om de cultuursector 
te ondersteunen als gevolg van de coronacrisis 
10% van het beschikbare rijksmiddelen van 2022 
te reserveren.   
6. Af te zien van de mogelijkheid tot inspraak bij 
de regelingen, omdat de regelingen herzieningen 
zijn van eerder vastgesteld beleid. 
7. Kennis nemen van bijgevoegde 
begrotingswijziging en deze bij de eerst volgende 
verzamelwijziging aanbieden aan de raad 
8. De raad voor te stellen: 
I. een subsidieplafond van € 50.000 voor de 
uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van 
urgente financiële tekorten 2021’ vast te stellen. 

Het rijk heeft door middel van een nieuw steunpakket € 51,5 miljoen 
beschikbaar gesteld voor 2022 ter ondersteuning van de lokale 
culturele infrastructuur in verband met de COVID-19 crisis. In de 
septembercirculaire is bekend gemaakt dat de gemeente Hengelo een 
bedrag van € 236.530 zal ontvangen. Daarnaast is € 198.393 
beschikbaar gesteld tijdens de decembercirculaire. In totaal komt dit 
neer op € 434.923 voor 2022. Daarnaast is er nog een restant uit 
2021 dat overgeheveld wordt en besteed kan worden. Het restant van 
de lokale culturele voorzieningen 2021 bedraagt € 404.650. Het 
totaalbedrag wat beschikbaar is voor ondersteuning van de lokale 
culturele infrastructuur voor 2022 is € 839.573. De gemeente Hengelo 
zal deze middelen inzetten ten behoeve van de culturele 
infrastructuur. Dit voorstel behelst de inzet van deze middelen voor 
2022. De rijksmiddelen voor 2022 worden tweeledig ingezet: ten 
eerste ter behoud van de culturele infrastructuur door financiële 

risico’s van culturele organisaties te dekken/compenseren en ten 
tweede moesten er middelen beschikbaar zijn om activiteiten 
doorgang te laten vinden in coronatijd (zowel fysiek als digitaal). 

Bas van 
Wakeren 
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II. een subsidieplafond van € 228.550 voor de 
uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van 
urgente financiële tekorten 2022’ vast te stellen. 

22-3-2022  B06 3380497 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied. 
Eetgerinksweg nabij 25 
en Morshoekweg 25 

A.  
dat conform de mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 en 
Morshoekweg 25 geen mileueffectrapport behoeft 
te worden opgesteld.  
 
B.  
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg 
nabij 25 en Morshoekweg 25 (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0156-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0156.dgn); 
2. de gemeenteraad te informeren conform 

bijgaande brief;  
3. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
Eetgerinksweg nabij 25 en Morshoekweg 25 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen. 

Voor elk besluit of plan (in dit geval ontwerp bestemmingsplan) dat 
nadelige milieugevolgen kan hebben moet een toets (vormvrije 
m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Uit de voor dit 
ontwerpbestemmingsplan uitgevoerde toets blijkt dat vanwege de 
aard en omvang van de milieueffecten van dit project geen 
milieueffectrapportage opgesteld behoeft te worden. Het ontwerp 
bestemmingsplan maakt op een perceel aan de Eetgerinksweg (nabij 
25) de bouw van één woning in het kader van de Rood voor Rood 
regeling mogelijk. Dit ter compensatie van de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing op percelen aan de Eetgerinksweg 
(nabij 25), de Morshoekweg 25 en de Schalmedenweg. Ook wordt in 
het ontwerp bestemmingsplan de bestemming van de slooplocatie aan 
de Morshoekweg 25 gewijzigd van bedrijf naar wonen, dit ten behoeve 
van de bestaande woning aan de Morshoekweg 25. Voor het perceel 

aan de Eetgerinksweg is een inpassings- en beplantingsplan gemaakt. 
De realisatie van dat inrichtings- en beplantingsplan is opgenomen in 
een met de initiatiefnemer op 2 maart 2021 gesloten Rood voor Rood 
overeenkomst. Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan is 
vooroverleg gevoerd met de provincie en het waterschap.In het kader 
van het vooroverleg heeft provincie aangegeven te kunnen instemmen 
met het plan. Voor het overige zijn geen vooroverlegreacties 
binnengekomen. Na instemming door het college wordt het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 en 
Morshoekweg 25 gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kan 
eenieder zienswijzen indienen. 
 

Gerard 
Gerrits 

22-3-2022  B07 3379573 - Ontwerp 
bestemmingsplan Hof 
te Twekkelo 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Hof te Twekkelo (met 
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0142-
0201); 
3. in te stemmen met de behandeling van de 
vooroverlegreacties, zoals verwoord in het ‘Verslag 
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Hof te 
Twekkelo''; 
4. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
5. het ontwerp bestemmingsplan Hof te Twekkelo 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te 
leggen. 

Het bestemmingsplan Hof te Twekkelo maakt de aanleg van een 
landgoed mogelijk in Twekkelo. Het landgoed Hof te Twekkelo bestaat 
uit een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste 
percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met 
houtwallen. Het terrein beslaat een oppervlakte van ca. 22 ha. Het 
landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede als Hengelo. De gronden 
zijn geconcentreerd rond het erve Den Haimer en de gronden ten 
zuiden van De Zuivelhoeve. Voor landgoed Hof te Twekkelo is een 
landgoedontwikkelplan opgesteld. De initiatiefnemer saneert op 3 
locaties woningen en/of bijgebouwen. Dit maakt compensatie in de 
vorm van nieuwbouw mogelijk. Daarnaast draagt de initiatienemer 
zorg voor het omvormen van 8 hectare landbouwgrond naar nieuwe 
natuur, investering en herstel van landschapselementen, zoals de 
aanleg en versterking poelen, het planten van fruitbomen op het erve 
Elkeman aan de Twekkelerweg 356 en het versterken van een 
houtwal, het planten van de solitaire boomgroep, het versterken van 
het bosperceel en de aanleg van een nieuw wandelpad. Tevens draagt 
de initiatiefnemer zorg voor herstel van openbare routes en 
openstelling van de wandelpaden voor bezoekers.De ontwikkelingen in 

Gerard 
Gerrits 
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beide gemeenten kunnen niet los van elkaar gezien worden, daarom 
wordt het plan aangevlogen als intergemeentelijke 
gebiedsontwikkeling. Door beide gemeenten is gezamenlijk een 
bestemmingsplantoelichting en bijbehorende verbeelding voorbereid 
om het nieuwe landgoed mogelijk te maken. Iedere gemeente heeft 
een eigen set regels opgesteld.Over het voorontwerp 
bestemmingsplan Hof te Twekkelo is vooroverleg gepleegd met o.a. de 
provincie. De vooroverlegreacties hebben geen aanleiding gegeven om 
aanpassingen aan te brengen in het plan. Wel zijn er ambtelijk nog 
enkele wijzigingen doorgevoerd. Het ontwerp bestemmingsplan Hof te 
Twekkelo wordt na instemming door het college gedurende zes weken 
ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder zienswijzen 
indienen. 
 

22-3-2022  B08 3383139 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
Pruisische Veldweg 220 

A.  
dat conform de mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan 
Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 geen 

mileueffectrapport behoeft te worden opgesteld.  
 
B.  
1. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 
220 (met identificatienummer: 
NL.IMR0.0164.BP0157-0201, getekend op de 
ondergrond o_NL.IMR0.0164.BP0157.dgn); 
2. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief;  
3. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
Pruisische Veldweg 220 gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage te leggen. 

Voor elk besluit of plan (in dit geval ontwerp bestemmingsplan) dat 
nadelige milieugevolgen kan hebben moet een toets (vormvrije 
m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Uit de voor dit 

ontwerpbestemmingsplan uitgevoerde toets blijkt dat vanwege de 
aard en omvang van de milieueffecten van dit project geen 
milieueffectrapportage opgesteld behoeft te worden. Het ontwerp 
voorziet erin om op perceel Pruisische Veldweg 220 naast het 
bestaande tuincentrum/de kwekerij, het hoveniersbedrijf en de 
dierenartsenpraktijk, ook andere functies zoals bedrijfsmatige 
activiteiten van milieucategorie 1 of 2, ambachtelijke bedrijven en 
recreatief medegebruik mogelijk te maken. De bouwmogelijkheden 
worden ten opzichte van het geldende plan ruim 2700 m2 ingeperkt. 
Tevens worden de twee op het perceel aanwezige bedrijfswoningen 
omgezet naar (burger)woningen. In de huidige situatie zijn binnen het 
plangebied een aantal weilanden aanwezig. Deze vallen nu onder de 
bestemming Bedrijf. Bij deze planherziening krijgen deze weilanden de 
bestemming Agrarisch. Deze gronden mogen onder meer worden 
gebruikt voor hobbymatig agrarisch gebruik, groen en recreatief 
medegebruik. Door deze omzetting verdwijnt een groot deel van de 
bedrijfsbestemming. De bestaande weilanden met de al aanwezige 
beplanting zorgen voor een goede al bestaande landschappelijke 
inpassing.Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan is 
vooroverleg gevoerd met de provincie en het waterschap. In het kader 
van het vooroverleg heeft provincie aangegeven te kunnen instemmen 
met het plan. Voor het overige zijn geen vooroverlegreacties 
binnengekomen. Na instemming door het college wordt het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 gedurende 6 
weken ter inzage gelegd en kan eenieder zienswijzen indienen. 
 

Gerard 
Gerrits 

22-3-2022  B11 3383670 - 
Restantbudget 
stimuleringsregeling 
bkv 2022 inzetten ten 
behoeve van tweede 
ronde 

Het college besluit: 
1. De gewijzigde regeling Stimulering Beeldende 
Kunst en Vormgeving 2022 vast te stellen. 

Professionele kunstenaars worden in Hengelo gestimuleerd om 
(innovatief) te produceren. De gemeente Hengelo reserveert jaarlijks 
een bedrag van €54.365 voor de stimuleringsregeling Beeldende 
Kunst en Vormgeving. Voor de regeling van 2022 konden kunstenaars 
voor 1 november 2021 een aanvraag indienen. De adviescommissie 
BKV heeft het college geadviseerd om subsidies toe te kennen aan 9 

Bas van 
Wakeren 
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kunstenaars(groepen). In totaal is er in februari 2022 voor € 36.307 
toegekend aan subsidies. Het restant van de regeling na toekenning 
bedroeg €18.058. De adviescommissie heeft het college geadviseerd 
dit restantbedrag in te zetten voor een tweede ronde. Hiervoor dient 
uw college de subsidieregeling aan te passen. De aanpassing behelst 
het vaststellen van een nieuwe aanvraagtermijn. Hierdoor komt het 
budget dat bedoeld is om kunstenaars te stimuleren alsnog ten goede 
aan de beeldende kunst sector. Met een nieuwe ronde kunnen 
kunstenaars voor 2022 nogmaals een subsidieaanvraag indienen. 
 

22-3-2022  B12 3379483 - Aftreden A. 
Roelvink Adviesraad 
Sociaal Domein per 1-
4-2022 

Het college besluit: 
1. Mevrouw Annet Roelvink ontslag verlenen per 1-
4-2022 als lid van de Adviesraad Sociaal Domein 
via bijgaande brief. 
2. De adviesraad Sociaal Domein hiervan op de 
hoogte stellen via bijgaande brief. 

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds juli 2016 het adviesorgaan voor 
het college voor sociale vraagstukken. Zij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college. De Adviesraad heeft in zijn brief 
van 14 februari 2022 laten weten dat een van de leden, mevrouw 
Annet Roelvink, heeft aangegeven te stoppen. Omdat zij door het 
college is benoemd, moet zij nu ook door het college worden 
ontslagen per 1 april 2022.  
 

Bas van 
Wakeren 

22-3-2022  B13 3395277 - 
Informerende brief aan 
de gemeenteraad over 
Claim ICAM mbt 
landelijke GGD-
datadiefstal 
 

Het college besluit: 
De gemeenteraad via bijgaande brief te informeren 
over de claim van Initiatieven Collectieve Acties 
Massaschade bij de GGD.  

 GGD Twente heeft op 8 februari jl. een aansprakelijkstelling, 
schadeclaim, informatieverzoek en uitnodiging tot overleg van 
stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) 
ontvangen over de landelijke GGD‐datadiefstal. Het informatieverzoek 

is kracht bijgezet door een uitgebreid Wob-verzoek. Het college brengt 
de gemeenteraad hiervan per brief op de hoogte. 

Claudio 
Bruggink 

22-3-2022  B16 3384991 - 
Raadsvragen over 
Gazprom 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van de PvdA  

De Partij van de Arbeid stelt vragen over het aardgas contract dat de 
gemeente Hengelo via een Europese aanbesteding samen met 
Twentse gemeenten heeft gesloten met Gazprom. Vanwege de 
Russische invasie in Oekraïne vindt de PvdA dit niet wenselijk, omdat 
hiermee de Russische staatskas wordt gespekt. Deze contracten 
kunnen worden ontbonden, maar hiervoor zal wel een boete betaald 
moeten worden. Daarnaast komt het aardgas dat al door de gemeente 
is vastgelegd voor een lager tarief vrij voor de markt en kan Gazprom 
dit voor een veel hoger tarief verkopen. Dat heeft een averechts 
effect, want het verschil komt ten voordele van de Russische 
staatskas. Het college heeft besloten om de contracten niet te 
ontbinden, maar wel extra in te zetten om het aardgasverbruik terug 
te dringen.  
 

Claudio 
Bruggink 

22-3-2022  B17 3397283 - Convenant 
infrastructuur ov 

1 Instemmen met het Convenant gebruik 
infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer 

in de provincie Overijssel 
2 Wethouder en G. Gerrits machtigen "het 
Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van 
openbaar vervoer in de provincie Overijssel" te 
ondertekenen  

In het ‘Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar 
vervoer in de provincie Overijssel’ worden afspraken gemaakt tussen 

wegbeheerders en concessieverlener over verantwoordelijkheden en 
taken met betrekking tot:  
• De beschikbaarheid van infrastructuur voor het openbaar vervoer;  
• Financiële zaken omtrent infrastructuur voor het openbaar vervoer;  
• Communicatie en informatie over infrastructuur voor het openbaar 
vervoer. Wethouder G. Gerrits krijgt mandaat het convenant te 
ondertekenen.   
 
 

Gerard 
Gerrits 
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15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

A01 3391211 - 
Informerende brief aan 
raad inzake 
Businessdistrict Hart 
van Zuid: start 
realisatie 
 

De gemeenteraad over de realisatie van 50 
appartementen in de betaalbare huur aan de 
Trijpstraat, als onderdeel van het Businessdistrict 
Hart van Zuid, te informeren met bijgaande brief 

Vooruitlopend op de besluitvorming rond de Nota van Uitgangspunten 
voor het Businessdistrict heeft het college besloten de ontwikkeling 
van het gebouw aan de Trijpstraat met 50 studio’s/appartementen in 
de betaalbare huur alvast te faciliteren met de zogenaamde 4bor 
procedure. De raad wordt hierover met een brief geïnformeerd.   

Mariska 
ten Heuw 

15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B03 3386496 - 
Intentieovereenkomst 
locatie KMS 
Industrieplein; 
Koninklijke 
Machinefabriek Stork 

Het college besluit: 
aan te gaan met Trebbe Wonen B.V. en KMS de 
intentieovereenkomst KMS locatie Industrieplein.  

De KMS Locatie is binnen afzienbare tijd vrij van huur en gebruik. KMS 
wil een herinvulling van het terrein onderzoeken, met het oog op een 
verkoop van het terrein door KMS aan Trebbe.  
Partijen wilen in de intentiefase onderzoeken of een samenwerking 
kan worden bereikt om een herontwikkelingsvisie voor de lange 
termijn voor de KMS Locatie op te stellen en zo ja, hoe deze 
samenwerking vorm zal worden gegeven, welke processtappen 
worden doorlopen en welke planning wordt gehanteerd.  

Mariska 
ten Heuw 

15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B07 3391261 - Termijn 
aanvraag 
omgevingsvergunning 
Paul Krugerstraat 49 

Het college besluit: 
Explorius toestemming te verlenen tot uitstel van 
de aanvraag omgevingsvergunning t/m 30 juni 
2022, onder de voorwaarden als gemeld in de 
uitgaande brief.  

Explorius ondervindt vertraging bij het vinden van een zorgaanbieder 
voor het pand Paul Krugerstraat 49.  De gemeente verleent uitstel 
voor het indienen van de omgevingsvergunning tot en met 30 juni 
2022, onder voorwaarde dat bij niet-nakoming een boete verschuldigd 
is.  

Mariska 
ten Heuw 

15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B11 3378876 - 
Raadsvragen over 
borging voltijd 
onderwijs voor 
hoogbegaafden 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van de Christenunie over borging 
voltijdonderwijs voor hoogbegaafden met 
bijgaande brief. 

De Christenunie heeft raadsvragen gesteld over de borging van het 
voltijdonderwijs voor hoogbegaafden in Hengelo. Het college 
beantwoord deze vragen met een brief. Voor de inhoud van de 
antwoorden verwijzen wij naar deze brief. 

Claudio 
Bruggink 

15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B12 3384192 - 
Raadsvragen inz. 
borging voltijd 
basisonderwijs 
hoogbegaafden 
Hengelo  
 

Het college besluit: 
Instemmen met de beantwoording van de vragen 
van D66 over borging voltijdonderwijs voor 
hoogbegaafden met bijgaande brief. 

D66 heeft raadsvragen gesteld over de borging van het 
voltijdonderwijs voor hoogbegaafden in Hengelo. Het college 
beantwoord deze vragen met een brief. Voor de inhoud van de 
antwoorden verwijzen wij naar deze brief. 

Claudio 
Bruggink 

15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3366000 - Bezwaar 
tegen besluit tot het 
kappen van 2 
populieren nabij Bgm. 
Jansenplein 1 

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de verleende 
omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen. De commissie 
voor de bezwaarschriften stelt vast dat bezwaarmaker niet is aan te 
merken als belanghebbende bij het bestreden besluit. De commissie 
adviseert daarom de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te 
verklaren. Het college heeft conform dit advies besloten.  
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15-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3356846 - Bezwaar 
tegen het besluit tot 
opleggen van een last 
onder dwangsom - 
overtreden 
maatregelen Covid-19 

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven 
onder aanpassing van de grondslag en de 
motivering zoals verwoord in het advies van de 
commissie. 

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder 
dwangsom in verband met het overtreden van enkele maatregelen in 
het kader van de bestrijding van Covid19. De commissie stelt vast dat 
uit de gedane constateringen blijkt dat sprake is van overtreding van 
de verplichte sluitingstijd, omdat zijn winkel op dat moment geopend 
was voor publiek. Dat maakt dat de burgemeester bevoegd was om 
handhavend op te treden. De commissie ziet geen reden waarom niet 
van die bevoegdheid gebruik had mogen worden gemaakt en 
adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren onder aanpassing van 
de grondslag en de motivering. De burgemeester heeft conform dit 
advies besloten. 
 

 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 

 


