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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

6 december 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. 

6-12-2022  B04 3517260 - Ontwerp 
bestemmingsplan 
Parapluplan 
Kararteristiek Erfgoed, 
Hart van Zuid 

Het College besluit: 
1. dat geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld; 
2. in te stemmen met het ontwerp 
bestemmingsplan Parapluplan Karakteristiek 
Erfgoed, Hart van Zuid (NL.IMRO.0164.BP0162-
0201); 
3. in te stemmen met de opzet en procedure van 
de stimuleringsregeling Industrieel erfgoed Hart 
van Zuid. 
4. Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling 
Industrieel erfgoed Hart van Zuid voor 2023 vast 
te stellen op € 150.000,--.  
5. indien de ter beschikking staande middelen voor 
het stimuleringsfonds in 2023 niet volledig zijn 
ingezet, deze middelen beschikbaar aan te melden 
voor opname in het verzamelbesluit ten behoeve 

van budgetoverheveling naar 2024; 
6. de gemeenteraad te informeren conform 
bijgaande brief; 
7. het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan 
Karakteristiek Erfgoed, Hart van Zuid gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. 
 

In december 2021 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen 
voor de bouwwerken (in en om Hart van Zuid) die als waardevol 
worden beschouwd. Op deze manier wordt voorkomen dat 
bouwwerken alsnog worden gesloopt zonder dat er een goedgekeurd 
bouwplan aan ten grondslag ligt. De bouwwerken krijgen hiermee de 
status 'karakteristiek'. Naar aanleiding van het voorbereidingsbesluit is 
het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Karakteristiek Erfgoed, 
Hart van Zuid gemaakt.  Daar is een regeling in opgenomen om 
karakteristieke bouwwerken en objecten te beschermen 
(sloopverbod). Sloop kan worden toegestaan als daar een (bouw)plan 
aan ten grondslag ligt die gericht is op behoud, herstel en/of 
ontwikkeling van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden. 
Tevens is een Stimuleringsregeling in voorbereiding op grond waarvan 
subsidie gekregen kan worden voor behoud, herstel en/of ontwikkeling 
van karakteristieke bouwwerken en objecten. 

Gerard 
Gerrits 

6-12-2022  B07 3503276 - Aanpassen 
mandatering 
huisverbod 

De burgemeester besluit:  
1. Het Besluit mandaatverlening Wet tijdelijk 
huisverbod 2022 vast te stellen; 
2. De Politie als werkgever hiervan te berichten 
met bijgevoegde brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De burgemeester heeft een besluit vastgesteld waarmee hij een 
bevoegdheid aan de hulpofficier van justitie van politie Twente 
mandateert.  

Sander 
Schelberg 
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6-12-2022 
 

B08 3514409 - Risicokaart 
conventionele 
explosieven 

1. Kennis te nemen van het rapport van Expload 
over ontplofbare oorlogsresten; 
2. In te stemmen met de volgende adviezen zoals 
genoemd in het rapport: 
a. Werkzaamheden die in de toekomst zullen 
plaatsvinden in onverdachte gebieden of lagen, op 
reguliere wijze uit te voeren en hierbij gebruik te 
maken van het protocol onverwachts aantreffen 
van ontplofbare oorlogsresten; 
b. Voor werkzaamheden die plaatsvinden in 
verdachte gebieden of lagen, vooraf een 
projectgebonden risicoanalyse uit te voeren om de 
risico’s in relatie met de voorgenomen 
werkzaamheden vast te stellen en eventuele 
beheersmaatregelen te treffen;  
 

Als gevolg van de oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog 
moet er in het centrum van de gemeente Hengelo nog steeds rekening 
worden gehouden met de (eventuele) aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten uit deze periode. Onlangs is aantal eerdere onderzoeken 
over dit onderwerp nader onderzocht en geanalyseerd. Doel hiervan 
was te komen tot een nauwkeuriger waarschijnlijkheidsuitspraak over 
de aanwezigheid van afwerpmunitie in het centrumgebied van 
Hengelo. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een rapport en 
bijbehorende bodembelastingkaart over ontplofbare oorlogsresten. De 
nieuwe door Expload opgestelde kaart is conform de laatste richtlijnen 
(“Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare 
Oorlogsresten van 2021”) uitgevoerd. Deze nieuwe kaart is dekkend 
voor het centrum en spoorzone van de gemeente Hengelo voor zowel 
het openbare gebied, particuliere terreinen als bedrijfsterreinen. 

Sander 
Schelberg 

6-12-2022  B10 3495231 - Aanvraag 
uitvoeringskrediet 

Project Bloemenbuurt 

Het college besluit: 
1. voor het project Bloemenbuurt civiele 

werkzaamheden openbare ruimte een  
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 
1.204.952 Euro; 
2. deze kosten te dekken door: 
a. een onttrekking uit de voorziening Riolering van 
709.264 euro (stelpost    vervangingsinvestering) ; 
b. een onttrekking uit de voorziening Riolering van 
161.897 euro (stelpost  blauwe ader); 
c. inzet van de middelen vervangingsinvesteringen 
kapitaalgoederen Wegen/verharding met een 
bedrag van 284.645 euro; 
d. inzet van de middelen Openbare Verlichting met 
een bedrag van 48.786 euro 

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 de bouw van woningen 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 uit te kunnen voeren stelt het college een 
uitvoeringskrediet beschikbaar. In 2023 gaat Welbions de woningen 
bouwen en in 2024 worden de rioolwerkzaamheden uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerard 
Gerrits 
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6-12-2022  B11 3518691 - Besluit 
naamgeving 
Bloemenbuurt 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hengelo; 
Gelet op: 
- Artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 5 en 6 
van de Verordening naamgeving en nummering 
2012 van de gemeente Hengelo; 
- Artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen 
openbare ruimten vast te stellen; 
- Het advies van de commissie Voorbereiding 
Naamgeving Openbare Ruimte; 
Besluiten: 
1. Tot Intrekking van de openbare ruimte met de 
volgende benaming: 
Gladiolenstraat te Hengelo, straatcode 3000, 
zonder onderschrift. 
 
2. Tot vaststelling van de openbare ruimte met de 
volgende benaming: 
Gladiolenpad te Hengelo, straatcode 2999, zonder 
onderschrift. 
 
3. Met een gewijzigd beloop vast te stellen: 
Anjelierenpad te Hengelo, straatcode 380, zonder 
onderschrift. 
 

4. Met ingang van 16 december 2022 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening 41239 en 41240. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met ontwikkelingen in de Bloemenbuurt wordt voorgesteld 
om de Gladiolenstraat in te trekken, het Gladiolenpad vast te stellen 
en het Anjelierenpad met een gewijzigd beloop vast te stellen. 

Gerard 
Gerrits 
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6-12-2022  B12 3353393 - Besluit 
naamgeving Juffrouw 
Smitpad 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hengelo; 
Gelet op: 
- Artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 5 en 6 
van de Verordening naamgeving en nummering 
2012 van de gemeente Hengelo; 
- Artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen 
openbare ruimten vast te stellen; 
- Het advies van de commissie Voorbereiding 
Naamgeving Openbare Ruimte; 
Besluiten: 
1. Tot vaststelling van de openbare ruimte met de 
volgende benaming: 
Juffrouw Smitpad te Hengelo, straatcode 7731, 
onderschrift: ‘Eerste vrouwelijke politieagent van 
Hengelo (1913 -1991)’. 
2. Met ingang van 16 december 2022 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening 41237. 
 

In verband met ontwikkelingen in het gebied tussen de Marskant, 
Willemstraat en Berflobeek wordt voorgesteld om de naam Juffrouw 
Smitpad voor het pad voor de nieuwe woningen vast te stellen. 

Gerard 
Gerrits 

6-12-2022  B13 3519069 - 
Raadsvragen over 
afhaken belegger vm 
V&D pand en inzet 
subsidie 

Het college besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van Groen Links over het afhaken van 
beleggers bij de transformatie van het V&D pand. 

Door Groen Links zijn vragen gesteld over het afhaken van beleggers 
bij de transformatie van het V&D pand. Gevraagd wordt of de 
rijkssubsidie voor mobiliteitshubs hiervoor niet kan worden ingezet. 
Door het college wordt aangegeven dat er geen sprake is van afhaken 
maar van uitstel. Verder wordt aangegeven dat het niet mogelijk is 
gelet op de subsidievoorwaarden om deze in te zetten voor het 
realiseren van het V&D pand. Dit is ook in strijd met regels voor 
staatssteun en de Wet markt en overheid. 
 

Gerard 
Gerrits 

6-12-2022  B14 3512542 - 
Raadsvragen over 
opensource systemen 
vormen een 
levensgrote 
cyberbedreiging voor 
de Gemeente Hengelo 
 

Het college besluit: 
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over 
"opensource systemen vormen een levensgrote 
cyberbedreiging voor de Gemeente Hengelo" te 
beantwoorden 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over "opensource systemen 
vormen een levensgrote cyberbedreiging voor de Gemeente Hengelo". 
Het college heeft deze vragen beantwoord. 

Sander 
Schelberg 

29-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

A01 3478004 - Opzegging 
gascontract per 01-01-
2023 

Het college besluit: 
1. De overeenkomst met SEFE Energy ziend op 
levering van aardgas, per 1 januari 2023 op te 
zeggen. 
2. De raadsbrief stand van zaken inkoop aardgas 
door te geleiden naar de raad. 
3. De opzeggingsbrief na 29 november 2022 te 
versturen. 

Een in 2019 ingezette aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een 
overeenkomst met Gazprom Energy voor de levering van aardgas voor 
de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In 2020 
hebben alle Twentse gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
die overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2023 en in 2021 hebben 
de meeste gemeenten - Enschede, Hof van Twente en Losser 
uitgezonderd – ervoor gekozen de overeenkomst te verlengen tot 1 
januari 2025. 
 
Vanwege de inval in Oekraïne zijn er sancties ingesteld tegen Rusland 

en op 8 april 2022 heeft de Raad van Europa een vijfde pakket 
beperkende maatregelen aangenomen. Hierdoor moesten lopende 

Claudio 
Bruggink 
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contracten met Russische bedrijven of daaraan gelieerde bedrijven 
vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd. Gazprom Energy, het huidige 
SEFE Energy, was een van die bedrijven.  
 
De Duitse regering heeft echter op maandag 14 november jl. Securing 
Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), moederbedrijf van SEFE 
Energy, genationaliseerd. Hierdoor is SEFE Energy niet meer gelieerd 
aan Gazprom Rusland en valt daarmee niet meer onder het 
sanctiepakket. Dat laat onverlet dat op 2 september 2022 de levering 
van aardgas per 1 januari 2023 aan Vattenfall gegund is en er voor 
2023 en 2024 reeds gedeeltelijke prijzen zijn vastgezet. Het is niet 
mogelijk hiervan af te zien. Derhalve zal alsnog de overeenkomst met 
SEFE Energy per 1 januari 2023 opgezegd moeten worden.  
 
Weliswaar is de aanbestedingsprocedure die geleid heeft tot 
contractering van SEFE Energy (toen nog Gazprom) gezamenlijk 
opgepakt, iedere gemeente heeft wel haar eigen overeenkomst met 
SEFE Energy. Opzegging van de overeenkomst dient derhalve ook 
door iedere gemeente afzonderlijk te worden gedaan. 
 

29-11-2022 
1 week niet 

openbaar  

B08 3489193 - 
Collegebesluit 
Lambertuskermis 2023 

Het college besluit; 
1. De Deldenerstraat, Brinkstraat, Telgen en de 
Markt voor de Lambertuskermis in 2023 te 
gebruiken, zoals aangegeven in de pachtgebieden 
2. De pachtgebieden voor de Lambertuskermis in 
2023 vast te stellen 
3. De algemene verhuurvoorwaarden 
Lambertuskermis 2023 vast te stellen 
4. Het woonwagenterrein te  verplaatsen naar de 
parkeerplaatsen van het FBK stadion 
5. De vergoeding voor een aansluiting op het 
woonwagenterrein te verhogen naar € 350,= 
6. Te onderzoeken welke opzet en bijbehorende 
locaties vanaf 2024 geschikt zijn voor de 
Lambertuskermis, waarbij de Deldenerstraat vanaf 
2024 niet meer afgesloten zal worden ten behoeve 
van de Lambertuskermis.  
 

Voor de Lambertuskermis in 2023 zijn de verhuurvoorwaarden 
Lambertuskermis 2023 en de terreinindeling voor deze kermis 
vastgesteld. Hierin wordt bepaald waar de kermis wordt gehouden. 

Gerard 
Gerrits 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 


