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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

1 november 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Freriksen, Gerrits, Steen, Luttikholt, Bruggink (wethouders),  
Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   
 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1-11-2022  B02 3488831 - 
Collegeadvies hoe van 
2023 door te gaan met 
ecologisch maaibeheer 

Het college besluit: 
1. De raad te informeren middels bijgaande brief. 
2. De meerkosten van € 27.318 (als financieel 
perspectief) op te voeren in de Zomernota 2023. 

Ecologisch maaibeheer wordt, ten opzichte van 2020, fors duurder 
door verschillende prijsstijgingen op dit moment.  We gaan verder met 
ecologisch maaibeheer. Het draagt in grote mate bij aan de 
biodiversiteit en daarmee aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 
Hengelo. Het college neemt de kostprijsstijging mee in de Zomernota 
van 2023. 
 
Omdat in juli van dit jaar is begonnen met het veranderende 
maaibeheer en er een flinke droogteperiode is geweest wordt het 
jaarbudget in 2022 niet overschreden. 
 

Claudio 
Bruggink 

1-11-2022  B03 3492257 - Algemene 
voorwaarden en regels 
parkeergarage de 
Beurs 2023 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met verhoging van het avond- en 
nachttarief naar 7,- 
2. Sluiten van de speedgates te vervroegen naar 
18.00 uur.  
3. Hiervoor de algemene voorwaarden en regels 
parkeergarage de Beurs 2023 vast te stellen 
4. De gemeenteraad te informeren over de 
wijzigingen middels bijgevoegde brief. 

Het avond- en nachttarief in parkeergarage De Beurs wordt in 2023 
verhoogd naar € 7,-.  
Daarnaast is de sluitingstijd van de speedgates vervroegd naar 18.00 
uur in plaats van 22.00 uur. De reden hiervoor is het verminderen van 
overlast in de avonduren. Als de speedgates gesloten zijn kan de 
parkeergarage alleen nog betreden worden met een geldig 
parkeerbewijs. 
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden en 
regels voor parkeergarage De Beurs 2023. Het college heeft dit 
document vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanneke 
Steen-Klok 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1-11-2022  B04 3498592 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Driehoek Laan Hart van 
Zuid-Boekeloseweg-
Ketelmakerij 

Het college besluit: 
A. 
1. dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het bestemmingsplan Driehoek 
Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij, 
geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 
B.  
1. in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan Driehoek Laan Hart van 
Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij  (met 
identificatienummer NL.IMR0.0164.BP0141-0201, 
getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BP0141.dgn); 
2. in te stemmen met het ontwerp 
beeldkwaliteitplan Kanaalzone-west 
3.. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
4. het ontwerp bestemmingsplan Driehoek Laan 
Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij en het 
beeldkwaliteitplan Kanaalzone-west gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
 

Het ontwerp voorziet erin om op een perceel gelegen in de Driehoek 
Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij de realisatie van een 
bedrijfspand mogelijk te maken. Het ontwerpplan laat diverse soorten 
bedrijvigheid toe. Het perceel sluit aan en maakt onderdeel uit van 
bedrijventerrein Twentekanaal.  Voor deze kavel zijn ook 
beeldkwaliteitseisen (beeldkwaliteitplan Kanaalzone-west) gemaakt. 
Deze worden gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
gelegd. 

Gerard 
Gerrits 

1-11-2022  B05 3486344 - Sloop semi 
permanent gebouw 
Harmsveldweg 3 

Het college besluit: 
1. Het pand aan de Harmsveldweg 3 te slopen. 
2. De incidentele kosten a €50.000 te dekken uit 
de reserve Vastgoedbedrijf. 
3. Het positieve structurele resultaat te verrekenen 
met de bezuinigingstaakstelling. 
4. De grond over te zetten naar het NIEGG 
complex. 
5. De financiële consequenties in de 
beleidsbegroting te verwerken. 
 

Het semi permanente gebouw aan de Harmsveldweg 3 is aan het 
einde van haar levensduur. Daarom zal het gebouw gesloopt gaan 
worden. Deze locatie zal aansluitend ingezaaid worden met gras in 
afwachting op eventuele nieuwe ontwikkelingen. 

Gerard 
Gerrits 

1-11-2022  B06 3501159 - Standpunt 
Vereniging Behoud 
Twekkelo over 
zonneveld 
Boeldershoek 

Het college besluit: 
Kennisnemen van de brief van de Verenging 
Behoud Twekkelo en de ambtelijke reactie hierop.  

Het college is geïnformeerd over een brief van Vereniging Behoud 
Twekkelo waarin zij mee delen het niet eens te zijn met de plannen 
van de gemeente om een zonneveld te ontwikkelen in de 
Boeldershoek. VBT wil alleen samenwerken met de gemeente Hengelo 
op door hun gestelde voorwaarden. De gemeente heeft laten weten de 
reactie van het VBT te betreuren, maar dat ze des al niet te min niet 
aan deze voorwaarden kan voldoen. 
 

Claudio 
Bruggink 

1-11-2022  B07 3494280 - 
Raadsvragen over 
plaatsen kunstwerken 

Het college besluit: 
De schriftelijke vragen van Pro Hengelo over de 
kunstwerken van Heartpool te beantwoorden met 
bijgevoegde brief.  
 
 

 
 

Pro Hengelo heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van 
het project HeartGardens van Heartpool. Het college beantwoord de 
vragen met bijgevoegde brief 

Marie-José 
Luttikholt 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

1-11-2022  B08 3488552 - 
Raadsvragen over de 
Sustainable 
Developmentgoals-vlag 
naast het 
gemeentehuis 
 

Het College besluit de raadsvragen van Forum voor 
Democratie over de Sustainable Development 
Goals-vlag te beantwoorden door bijgaande brief. 

Het College heeft de raadsvragen van Forum voor Democratie over de 
Sustainable Development Goals-vlag schriftelijk beantwoord. 

Claudio 
Bruggink 

1-11-2022  B09 3494611 - 
Raadsvragen over 
openbaarheid oude 
'Stork' bieb aan de 
Vondelstraat 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over de 
openbaarheid van de oude "Stork" bieb aan de 
Vondelstraat te beantwoorden 

Publieksvriendelijke tekst 
Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over de openbaarheid van 
de oude "Stork" bieb aan de Vondelstraat. Het college heeft deze 
vragen beantwoord. 

Gerard 
Gerrits 

1-11-2022  B10 3493360 - 
Raadsvragen over 
reserve 
Ondernemingsfonds 
t.b.v. zelfstandige 
ondernemers 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van de VVD over reserve 
Ondernemingsfonds t.b.v. zelfstandige 
ondernemers met een brief te beantwoorden. 

De VVD heeft raadsvragen gesteld over reserve Ondernemingsfonds 
t.b.v. zelfstandige ondernemers. Deze heeft het college per brief 
beantwoord. 

Gerard 
Gerrits 

25-10-2022 
1 week niet 

openbaar  

B03 3499123 - Lobbybrief 
verstedelijkingsopgave 
drie Twentse steden 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgaande brief over de 
verstedelijkingsopgave namens de drie Twentse 
steden aan de Minister van BZK; 

Het college besluit in te stemmen met het sturen van een brief naar 
de Minister van BZK over de verstedelijkingsopgave in Nederland. In 
de brief doen we namens de drie Twentse steden en de provincie 
Overijssel het aanbod aan het Rijk om een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de ruimtelijke puzzel die we met elkaar te leggen hebben 
rondom de verstedelijkings- en woningbouwopgave die Nederland 
heeft.  
 

Gerard 
Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


