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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

8 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. 

8-11-2022  B01 3469243 - Aankoop 
van perceel grond, 
kadastraal sectie U-
843, in het Weusthag. 

Het college besluit: 
1. Tot aankoop van de grond in het Weusthagpark, 
kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie U, 
perceel 843, onder de voorwaarden en bepalingen 
zoals opgenomen in de koopovereenkomst. 
2. De begroting via de eerstvolgende 
verzamelwijziging aanpassen.   
  

In het Weusthagpark koopt de gemeente een perceel grond. Dit 
perceel sluit aan op andere percelen die gemeente in eigendom heeft 
in het Weusthagpark.   

Hanneke 
Steen-Klok 

8-11-2022  B02 3498124 - Ontwerp 

wijzigingsplan 
Enschedesestraat naast 
236a 

Het college besluit: 

A. 
1. dat conform de informele mer-beoordeling in de 
voorbereiding op het wijzigingsplan 
Enschedesestraat naast 236a, geen 
milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. 
 
B.  
1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan 
Enschedesestraat naast 236a (met 
identificatienummer  NL.IMR0.0164.BPW0079-
0201, getekend op de ondergrond 
o_NL.IMR0.0164.BPW0079.dgn); 
2. het ontwerp wijzigingsplan Enschedesestraat 
naast 236a gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage te leggen 
 

Tussen de percelen Enschedesestraat 236a en 244 bevindt zich een 

braakliggend perceel. Op dit perceel is in het ter plaatse geldend 
bestemmingsplan "Hengelo Zuid - Veldwijk e.o." een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de vigerende 
bestemming 'Gemengd' gewijzigd kan worden in de bestemming 
'Wonen'. In de toelichting van het geldend bestemmingsplan wordt 
aangegeven dat het wenselijk is om de braakliggende terreinen langs 
één van de belangrijkste invalswegen van Hengelo in te vullen met 
een passende bestemming. Met dit wijzigingsplan wordt hier invulling 
aan gegeven door de bestemming van het braakliggende perceel te 
wijzigen in de bestemming 'Wonen' teneinde twee vrijstaande 
woningen te kunnen realiseren. 

Gerard 

Gerrits 

8-11-2022  B03 3489927 - 
Aanwijzingsbesluit 
terzake van het 
passeren van notariële 
akten 

Het college besluit: 
In te stemmen met het bij dit voorstel behorende 
Aanwijzingsbesluit.   

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente bij het aangaan van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals het ondertekenen van 
overeenkomsten. Hij mag de vertegenwoordiging aan anderen 
opdragen. Wanneer het gaat om het ondertekenen van notariële akten 
gebeurt dit door middel van een aanwijzingsbesluit. Het huidige 
aanwijzingsbesluit uit 2017 moet worden vernieuwd in verband met 
personeelswisselingen. Ook het overzicht van notariskantoren is 
geactualiseerd.  
 

Hanneke 
Steen-Klok 

8-11-2022  B04 3473043 - Jaarverslag 
2021 Adviesraad 
Sociaal Domein 
Hengelo 

Het college besluit: 
1. De reactie op het jaarverslag 2021 naar de 
Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen. 
2. Het jaarverslag ter informatie door te sturen 
naar de gemeenteraad met bijgevoegde brief. 

 
 

De Adviesraad sociaal domein heeft haar jaarverslag 2021 toegestuurd 
naar het college. Het college neemt kennis van dit jaarverslag en 
reageert kort hierop via een brief. Daarnaast stuurt het college het 
jaarverslag door naar de gemeenteraad.  

Jacqueline 
Freriksen 
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Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

8-11-2022  B06 3495877 - Raadsbrief 
financiering tiny houses 

Het college besluit: 
In stemmen de raadsbrief over tiny houses 

De stichting Tiny Houses Hengelo wil de nieuwe locatie tussen de 
Magnoliastraat en de Seringenstraat inrichten als nieuwe tiny house 
locatie. Hiervoor wil zij de financiering zelf regelen en doet hiervoor 
geen beroep op de gemeente. Er is een brief opgesteld om de raad 
hierover te informeren.  
 

Gerard 
Gerrits 

8-11-2022  B07 3483748 - 
Raadsvragen over 
geestesgesteldheid 
jongeren 

Het college besluit: 
De vragen van D66 over de mentale gezondheid 
van Hengelose jeugd te beantwoorden met 
bijgaande brief.  
 

Het college beantwoordt de vragen van D66 over mentaal welbevinden 
van Hengelose jongeren.  

Claudio 
Bruggink 

8-11-2022  B09 3503072 - 
Raadsvragen over 
vaststellen WOZ 

Het college besluit: 
Vragen van de PVV-fractie over het verzoek van 
GBTwente om foto's aan te leveren voor WOZ-
taxaties te beantwoorden met bijgaande brief. 
 

De PVV stelt vragen over de toelaatbaarheid van het opvragen van 
foto's door GBTwente van de binnenruimtes van woningen. Het college 
heeft deze vragen per brief beantwoord. 

Hanneke 
Steen-Klok 

8-11-2022  B10 3495859 - 
Raadsvragen over 
digitale veiligheid 

Het college besluit: 
De raadsvragen van PVDA over de digitale 
veiligheid te beantwoorden 
 

De gemeenteraadsfractie van de PVDA heeft vragen gesteld over de 
digitale veiligheid van de gemeente Hengelo. Het college gheeft deze 
vragen beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

1-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

A03 3504787 - Brief 
namens Welbions aan 
betrokkenen Nijverheid 
betreft huisvesting van 
Oekraïners en 
asielzoekers. 
 

Het college besluit bijgevoegde raadsbrief op 
woensdagmiddag 2 november te versturen naar de 
raadsleden. 

De woningen van Welbions in de Nijverheid zouden tot en met maart 
gebruikt worden voor de huisvesting van Oekraïners en asielzoekers. 
Daarna zou sloop en herontwikkeling direct starten. Vanwege een 
tekort aan bouwmaterialen en personeel heeft Welbions laten weten 
de sloop en herontwikkeling uit te stellen tot na de bouwvak. De 
tijdelijke bewoners van de Nijverheid kunnen in ieder geval tot begin 
september blijven wonen in de Nijverheid.  
 

Gerard 
Gerrits 

1-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

B01 3493111 – 
Raadsdelegatiebesluit 
2022 

De raad voorstellen het Raadsdelegatiebesluit 2022 
vast te stellen.  

In de Gemeentewet en andere wetten is de raad bevoegdheden 
toegekend. De gemeenteraad kan een aantal bevoegdheden 
overdragen aan het College van B&W. Dat heeft de raad laatstelijk in 
2011 gedaan met het Raadsdelegatiebesluit. Omdat één van de 
wetten in dat besluit is gewijzigd, de Wet openbaarheid van bestuur is 

vervangen door de Wt open overheid, moet de raad het 
raadsdelegatiebesluit op dit punt aanpassen. Aldus is aan de raad 
voorgesteld .  
 

Sander 
Schelberg 

1-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3472991 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
omgevingsvergunning 
O-2022-0260 voor het 
plaatsen van 
zonnepanelen aan 
Topweg nabij nummer 
41 
 
 
 
 
 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 

Bezwaarden zijn het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen. De 
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de betrokken 
belangen juist zijn afgewogen. In overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften is besloten het bezwaar 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven 

Gerard 
Gerrits 
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1-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3467858 - Bezwaar 
tegen besluit aanvraag 
omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van 
zonnepanelen nabij 
Topweg 41 
 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften, 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te 
handhaven. 
 

Bezwaarden zijn het niet eens met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen. De 
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de betrokken 
belangen juist zijn afgewogen. In overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften is besloten hert bezwaar 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

Gerard 
Gerrits 

1-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3427875 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
oplegde dwangsom 
wegens het overtreden 
van artikel 2.23 van 
het Activiteitenbesluit 
 

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften 
ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te 
handhaven en het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 

Bezwaarde is het niet eens met het besluit om handhavend op te 
treden tegen trillingshinder. De commissie voor de bezwaarschriften is 
van oordeel dat er sprake is van een overtreding en dat daar terecht 
tegen is opgetreden. In overeenstemming met het advies van de 
commissie is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te handhaven. 

Sander 
Schelberg 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


