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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Bijeenkomst evaluatie Agenda 
voor Twente 

3363169  18 januari 2022 

Geachte leden van de raad,  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met deze brief willen wij u graag nader informeren over het proces rond de evaluatie van de 
Agenda voor Twente. Eerder heeft u hierover van ons een brief ontvangen met zaaknummer 

3342338. Daarin kondigden wij aan dat wij bij uw raad terug zouden komen, zodra er meer bekend 
zou zijn over de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de evaluatie. 

 
Nu wil de Twenteboard, die sinds de transitie van Regio Twente verantwoordelijk is voor de Agenda 

voor Twente, u informeren over een bijeenkomst voor de Twentse gemeenteraden over de 
evaluatie. Zie daarvoor de brief van de Twenteboard die als bijlage is bijgevoegd. 

 
De informatiesessie vindt plaats op 16 februari van 19.30 tot 21.30 en zal, afhankelijk van de 

situatie rond corona op dat moment, digitaal dan wel fysiek zijn. Ons college wil uw raad deze 
bijeenkomst van harte aanbevelen. 

 
Twenteboard geeft aan dat vragen die leven bij uw raad, geïnventariseerd kunnen worden, waarna 

ze nog vóór of tijdens de sessie beantwoord kunnen worden. 
Wij willen uw raad dan ook uitnodigen om, bij voorkeur met tussenkomst van uw griffie, uw vragen 

over de evaluatie van de Agenda voor Twente te richten aan ons college. Wij zullen dan zorgen 
voor doorgeleiding naar Twenteboard.  

 
Zoals u in de brief van de Twenteboard heeft kunnen lezen, ontvangen de Twentse colleges naar 

verwachting eind januari het evaluatiedocument. Uiteraard zullen wij dit document per 
ommegaande doorzetten aan uw raad, zodat u uw eventuele vragen tijdig kunt stellen. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3363169  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Bijlagen:  
1. Brief Twenteboard over bijeenkomst voor gemeenteraden over de evaluatie van de Agenda 

voor Twente. 
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