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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen  2270048  8 oktober 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 12 augustus 2018 hebt u ons raadsvragen gesteld in navolging op uw eerdere vragen van 13 

mei 2018 ( zaaknummer 2239090). Met deze brief zijn de vragen van 13 mei 2018 ook 
beantwoord. Allereerst nogmaals onze excuses voor het feit dat de schriftelijke beantwoording van 

uw vragen te lang op zich heeft laten wachten.  
 

Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in:  
 

Vraag 1  
- Kan het college aangeven hoe het kan dat er in ‘t Genseler een ondergrondse 

container wordt geplaatst op een plek waar de omgeving het niet mee eens is en 

waar het bezwaar nog niet van is afgehandeld? 

- Wat maakt dat het college hier kiest voor doordenderen en niet voor het komen 

tot een gezamenlijke oplossing? 

Antwoord: 

De locaties van verzamelcontainers voor restafval zijn vastgelegd in het plaatsingsplan 2018. Dit 
plan is gebaseerd op de door het gemeentebestuur gestelde criteria en ingediende zienswijzen. Het 

plan is inmiddels definitief. De beroepszaken waarbij een voorlopige voorziening is aangevraagd 
zijn bij de uitvoering meegenomen.  

Bij beroepszaken, waaronder die van ‘t Genseler, waar geen voorlopige voorziening is aangevraagd 
zijn de werkzaamheden uitgevoerd en niet opgeschort. Wachten op de afhandeling van deze 

beroepszaak zou inhouden dat op 1 juli andere inwoners geen gebruik hadden kunnen maken van 
deze voorziening. 

Met de bestuursrechter is afgesproken dat we daarom verzamelcontainers waartegen alleen beroep 
is aangetekend wel aanleggen. Indien de bezwaarmakende partij in het gelijk wordt gesteld, wordt 

de verzamelcontainer verwijderd. 
Het werken met een plaatsingsplan, conform de uitspraak van de Raad van State, maakt dat 

tussentijds geen mutaties worden doorgevoerd. Periodiek zal het plaatsingsplan van ondergrondse 
containers worden bijgesteld. In dat proces krijgen omwonenden en belanghebbenden weer de 

mogelijkheid om te participeren bij de opstelling van een bijgesteld plan. Het college volgt daarmee 
zorgvuldig de door de Raad van State voorgeschreven procedure. 

 
Vraag 2 : 

- Kan het college aangeven waarom het verschillende toegangswegen naar 

winkelcentrum “Het Dikkersplein” tegelijkertijd afsluit zodat er op dit moment, 

tot grote ergernis van de winkeliers, alleen nog via de Hart van Zuidlaan toegang 

is tot dit winkelcentrum? 
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- Kan het college aangeven waarom er niet gekozen is voor overleg met de 

winkeliers en samen met hen tot een aanvaardbare oplossing is gekomen? 

Antwoord: 

Door zowel Warmtenet als ook de gemeente worden infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd in 
het gebied Hart van Zuid. De gemeente ziet toe op haar eigen uit te voeren werkzaamheden en 

stemt deze af met Warmtenet, ondernemers en bewoners in het gebied. Warmtenet ziet toe op 
haar werkzaamheden. Warmtenet is een zelfstandige organisatie.  

 
Uitgangspunt is dat daar waar werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd er 

minimaal een tweezijdige ontsluiting is voor ondernemers en bewoners. Het winkelcentrum Esrein  
is altijd via minimaal 2 routes bereikbaar gebleven (o.a. via Industriestraat, Esrein en Laan Hart 

van Zuid). De werkzaamheden aan het Esrein zijn in 2 fases uitgevoerd, zodat er altijd 1 rijstrook 
beschikbaar was. 

 
Er is overleg geweest met de ondernemers van het winkelcentrum, zowel in het voortraject als 

tijdens de uitvoering. De omgevingsmanager van Warmtenet bezocht de winkeliers persoonlijk. 
Hierop wordt toegezien door het verkeersmanagementteam van de gemeente Hengelo.  

 
Blijft dat weersomstandigheden en dergelijke de uitvoering vertragen of werkzaamheden anders 

moeten worden uitgevoerd. Zo heeft Warmtenet aan de Industriestraat vertraging opgelopen door 
de vorst.  

 
Op 25 mei jl. is de Industriestraat weer opengesteld. Op maandag 9 juli jl. heeft de gemeente de 

buurt geïnformeerd over de afsluiting voor het aanbrengen van de deklaag.  
 

Samengevat is er zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering van werkzaamheden 
gecommuniceerd met ondernemers en bewoners. 

 
Vraag 3 : 

- Is het college bereid om samen met de werkgroep die dit jaar gezorgd heeft voor 

de herdenking van de April-mei staking en ons heeft laten stil staan bij de trots 

en eigenzinnigheid: “de Hengeler Weend”, te onderzoeken hoe we dit kunnen 

uitdragen binnen Hengelo, te beginnen bij de basisscholen. 

Antwoord:  

De situatie m.b.t. het vervolg op de herdenking van 75 jaar April/Mei Staking (AMS) is als volgt.  
Na de herdenking in de Waterstaatskerk in mei van dit jaar, heeft er een evaluatiegesprek 

plaatsgevonden tussen de burgemeester en enkele leden van de AMS-commissie die de herdenking 

hebben georganiseerd. 

Daarbij zijn verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd over de manier waarop de 

herdenking van de AMS in de toekomst zou kunnen worden ingevuld. 

Een concreet uitgewerkt plan is er nog niet, maar er zijn wel ideeën/plannen daaromtrent. 

Om uiteindelijk een goed doordacht plan inzake de herdenking AMS te kunnen presenteren, is tijd 

nodig.  

Die tijd is er nog niet echt geweest (ook i.v.m. de Stork-150 activiteiten waar enkele AMS 

commissieleden ook druk mee waren), maar de plannen zijn in voorbereiding. 

Wij vragen nog enig geduld te betrachten. 
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Met vriendelijke groet, 

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

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


