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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 19 juli 2022 
 

 Aanwezig: Freriksen (locoburgemeester), Gerrits, Luttikholt, Bruggink (wethouders),  
Hillebrink (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig: Schelberg (burgemeester), Steen (wethouder), Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

19-7-2022  02 3376458 - Reactie op 
ontvangen schrijven 
van een inwoner 

Het college besluit: 
In te stemmen met beantwoording van een brief 
van een inwoner door het college. 

Een inwoner vraagt het college om bij de systeemkeuze in de 
warmtetransitie gebruik te maken van de CO2-footprint. In de 
antwoordbrief legt het college uit dat het benutten van 
beschikbaarheid hernieuwbare warmtebronnen een belangrijke 
afweging is voor de systeemkeuze en het alleen hanteren van een 
CO2-footprintberekening te beperkt is.  
 

Claudio 
Bruggink 

19-7-2022  03 3454353 - 
Informerende brief aan 

raad betreft zonneveld 
Boeldershoek 

Het college besluit:  
In te stemmen om de raad via een brief te 

informeren over de recente ontwikkelingen rondom 
lokaal eigenaarschap en voor te stellen hierover in 
gesprek te gaan.  
 

De gemeentelijke gronden in de Boeldershoek zijn onderdeel van het 
energiegebied voor zon bij Twence. De raad heeft ingestemd om deze 

gronden te ontwikkelen tot zonneveld. Het college gaat graag met de 
raad in gesprek hoe lokaal eigenaarschap ingevuld kan worden.  

Claudio 
Bruggink 

19-7-2022  04 3455345 - Brief inzake 
leefbaarheid en 
veiligheid gericht aan 
inwoners Groot en 
Klein Driene. 

Het college besluit: 
In te stemmen met de inhoud en het verzenden 
van de brieven voor Groot Driene Noord en Klein 
Driene/De Noork.  
 

Het college besloot akkoord te gaan met de inhoud en het verzenden 
van de brieven voor Groot Driene Noord en Klein Driene / De Noork. 
De brieven bevatten de uitkomsten van inloopbijeenkomsten die vorig 
jaar hebben plaatsgevonden over de leefbaarheid en veiligheid.    

Sander 
Schelberg 

12-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

B03 3439731 - Jaarverslag 
leerplicht/RMC 2020-
2021 

Het college besluit: 
1. Het RMC/leerplichtjaarverslag 2020-2021 vast te 
stellen  
2. Deze aan de raad ter kennisname toe te sturen. 

Jaarlijks dient het college het verslag over de handhaving van de 
leerplichtwet vast te stellen (art. 25 van de Leerplichtwet) en de raad 
hierover te informeren. Het team leerplicht van de gemeente Hengelo 
werkt voor de uitvoering van de leerplicht ook voor de gemeente 
Borne. Daarnaast zijn ook de regionale gegevens van de subregio 
Hengelo (gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente) opgenomen 
betreffende de uitvoering van de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Het is een verslag over 
het schooljaar 2020-2021 
 

Claudio 
Bruggink 

12-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

B05 3446080 - Plankaart 
laadpalen 2022-2025 

Het college besluit: 
De aangepaste (digitale) laadpalenkaart vast te 
stellen. 

Er komen steeds meer elektrische auto's. De gemeente Hengelo heeft 
een kaart gemaakt waar alle 250 bestaande én toekomstige openbare 
laadpalen in Hengelo op staan. Dat is het aantal dat de komende jaren 
volgens voorspellingen in Hengelo nodig is. Een deel van deze 

oplaadpalen staat er al. Een ander deel van deze palen laat de 
gemeente nu gelijk plaatsen. Dit zijn zogenaamde pro-actieve palen. 
Palen waar nog niemand een aanvraag voor heeft gedaan. En het 
grootste deel van de kaart laat plekken zien waar pas een openbare 
oplaadpaal komt te staan als er ook echt behoefte is. Dus als er 
iemand in de buurt woont mét een elektrische auto, maar zónder een 
eigen oprit.De punten zijn zo getekend dat het netwerk gelijkmatig 
verspreid is over de stad. Het college van B&W heeft de aangepaste 

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

laadpalenkaart vastgesteld. 
 

12-7-2022  
1 week niet 

openbaar 

B09 3448120 - Verkoop 
Deldenerstraat 59 + 
naastgelegen perceel 

- Het plangebied Markant (Deldenerstraat 59 met 
bijbehorende ondergrond), kadastraal bekend: 
Gemeente Hengelo, sectie O, nummer 6121 
(gedeeltelijk) met een totale oppervlakte van circa 
1.671 m², te verkopen aan Hephaistos BV. onder 
de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in 
de verkoopovereenkomst. 
- De raad voor te stellen de verkoopopbrengst, 
onder aftrek van € 250.000,-, ten gunste te 
brengen aan de grondexploitatie, door de begroting 
via de eerstvolgende verzamelwijziging te laten 
passeren door de raad.  
- De raad voor te stellen € 250.000,- ten gunste te 
brengen aan de vastgoedreserve, door de 
begroting via de eerstvolgende verzamelwijziging 
te laten passeren door de raad.  

 

Vanuit de gevoerde verkoopprocedure gaat Hephaistos BV het pand 
Markant (Deldenerstraat 59) inzetten als kantoorpand voor jonge 
ondernemers. Op het naastgelegen, nog te realiseren, perceel gaat 
koper een stadsblok realiseren met acht appartementen. Met dit 
besluit wordt de overdracht op korte termijn geeffectueerd. De 
levering vindt plaatst zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.  
  

Gerard 
Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 


