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Geacht college,  
 
 
Inmiddels zijn jullie als college geïnstalleerd en kunnen jullie aan de slag met het uitvoeren van jullie 
coalitieprogramma. In jullie coalitie programma staat ook het hoofdstuk Duurzame stad. Het college geeft hier 
aan op alle fronten Hengelo te verduurzamen met als doel in 2040 een neutrale klimaat balans. Ook wordt in 
dit hoofdstuk gesproken over het aannemen van een voorbeeldrol en de functie van aanjager te ambiëren. 
Verduurzaming van de stad vindt niet alleen plaats door te investeren in grote projecten, maar ook door vele 
kleine innovatieve initiatieven te ondersteunen en te implementeren om Hengelo tot een duurzame stad te 
maken.  
 
 
Verkeersborden van bamboe 
 
Zoals u misschien al heeft gelezen heeft de gemeente Coevorden haar eerste verkeersborden gemaakt van 
bamboe in plaats van aluminium in haar gemeente geplaatst, om daarmee het goede voorbeeld te geven aan 
haar inwoners en de rest van Nederland om in te zetten op het gebruik van duurzame materialen. 
 
Voor wie het niet gelezen heeft, hierbij de link naar het artikel: 
 13TUhttps://nos.nl/googleamp/artikel/2236551-coevorden-heeft-verkeersborden-van-
bamboe.html?__twitter_impression=trueU13T 
 
 
Vragen 

1. Heeft het college, naast de projecten die in het coalitieprogramma staan, ook oog voor dit soort 
kleinere projecten? 

2. Is het college bereid om op korte termijn te onderzoeken of ook zij dit initiatief willen overnemen in 
Hengelo om zo de rol van aanjager op gebied van duurzaamheid in Twente en Overijssel op zich te 
nemen? 

3. De verkeersborden van bamboe zijn duurder dan de reguliere aluminium verkeersborden. Is het 
college bereid om bij het vervangen van huidige of plaatsen van nieuwe verkeersborden (in 
bijvoorbeeld de nieuwbouwwijken Nieuwe Es en Dalmeden) extra te investeren in een duurzamer 
alternatief? 

4. Als het college bereid is dit initiatief te omarmen en in Hengelo te implementeren? 
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Wij kijken uit naar een spoedig antwoord op onze vragen en hopen op het enthousiasme van het college om 
dit initiatief te omarmen en zo de inwoners van Hengelo te tonen duurzaamheidprojecten groot en klein in 
Hengelo te willen realiseren. 
 
 
Namens Lokaal Hengelo, 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Patrick Rillmann 
Raadslid 
Lokaal Hengelo 


