
  
 

Gemeente Hengelo (O)  
College van B&W  
Postbus 18  
7550 AA HENGELO  

 
 
 
Per e-mail:   raadsgriffie@hengelo.nl  
Datum :    4 april 2018  
Behandeld door :  Gerrit Megelink 
 
Betreft :    Staakt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers ! 
 
Geachte burgemeester,  
 
De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben een verschuiving van de (machts)verhoudingen in de 
Hengelose gemeenteraad teweeg gebracht. Het oude college kan niet meer bogen op een meerderheid 
in de gemeenteraad.  
 
Diezelfde gemeenteraad is in afwachting van de uitkomsten van het (in)formatieproces. De status van 
het oude college tijdens dit proces is een interessante met het oog op de continuïteit in besluitvorming 
en beleidsuitvoering.  
 
LokaalHengelo vind het – indachtig de verkiezingsuitslag – niet opportuun om het oude college besluiten 
te laten nemen en is tevens van mening dat de beleidsuitvoering van bepaalde onderwerpen moet 
worden stilgelegd totdat een nieuw college is aangetreden. 
 
Dit geldt wat LokaalHengelo betreft zeker voor het heikele onderwerp van het Hengelose afvalbeleid. 
Onze fractie is van mening dat de uitvoering daarvan dient te worden stilgelegd. We willen met andere 
woorden een staakt het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.  
 
Het kan niet zo zijn dat het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers tijdens het (in)formatieproces 
doorgaat, maar dat gebeurt wel. Dinsdag 3 april 2018 hebben we dat kunnen vast stellen in de Hasseler 
Es. We roepen u als voorzitter van het oude college op het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers 
hangende het formatieproces te staken en ontvangen graag van u en/of het oude college antwoord op 
onze volgende vragen: 
 

1. Dinsdag 3 april 2018  hebben leden van LokaalHengelo waargenomen dat er in de wijk Hasseler 
Es ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Op welke plaatsen in de Hasseler Es is dit precies 
gebeurt ?    

2. Is er met de omwonenden voorafgaand aan de plaatsing gecommuniceerd over de plaatsing ? 
Zo ja, wanneer en wat was de aard en inhoud van deze communicatie ? Zo nee, waarom niet ? 

3. Zijn er in de afgelopen periode nog meer ondergrondse afvalcontainers geplaatst en waar is de 
plaatsing van ondergrondse afvalcontainers voor de komende twee maanden in de planning ?  

 



  
 
 
 
 

4. Vind u met LokaalHengelo het niet meer op zijn plaats om het plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers op te schorten tot het formatieproces is afgerond. Er worden nu mogelijkerwijs 
kosten gemaakt voor iets waarvan een volgend college kan besluiten het terug te draaien. Zo 
nee, waarom niet en welke – gezien de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen – 
democratische legitimering heeft u ervoor ? Zo ja, per wanneer stopt u met het plaatsen van 
ondergrondse afvalcontainers ?  

 
LokaalHengelo kijkt uit naar de antwoorden op onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
 
Gerrit Megelink 
Fractievoorzitter LokaalHengelo   


