
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Burger Belangen 

T.a.v. de heer S. Haverkate 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Afvalbakken op Schouwburgplein 2286077  20 november 2018 

Geachte heer Haverkate, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Naar aanleiding van uw vragen, die u ons gesteld heeft in uw brief van 12 oktober 2018 over 
afvalbakken op het Schouwburgplein, kunnen wij u het volgende antwoorden. 

 
Vraag 1.  

 
Is het college bereid om naar aanleiding van de positieve resultaten uit de proef met de gescheiden 
afvalbakken bij het Stationsplein, deze proef uit te breiden en in de binnenstad extra gescheiden 

afvalbakken te plaatsen op goed zichtbare plaatsen? 
 

Antwoord 
 

De uitvoerende organisatie Gildebor en de beleidsmedewerkers hebben, door middel van een 
steekproef bij deze proef, geconstateerd dat het ingeleverde afval rondom het station goed 

gescheiden ingeleverd wordt. Bewoners reageren ook positief over de mogelijkheid verpakkingen 
gescheiden in te leveren in deze prullenbakken. Wij willen, indien dit mogelijk is, de proef graag 

uitbreiden en in de gehele binnenstad gescheiden afvalbakken plaatsen. Echter betekent de 
uitbreiding en de vervanging van bestaande bakken extra kosten, die doorberekend zullen worden 

door Gildebor (areaaluitbreiding). Deze kosten zijn vooralsnog niet gedekt in de begroting. 
 

Vraag 2.  
 

De proef bij het Stationsplein is gefinancierd door het Verpakkingenfonds. Een mogelijke 
uitbreiding kan hier níet mee gefinancierd worden. Dit betekent dat voor een uitbreiding andere 

financiële middelen aangewend moeten worden. Ziet het college hiervoor mogelijkheden, en zo ja, 
welke? 

 
Antwoord 

 
In de komende jaren wordt de openbare ruimte in de binnenstad voor een belangrijk deel 
heringericht. In dat kader zal ook worden gekeken naar het straatmeubilair, waaronder de 

afvalbakken. Om desinvesteringen te voorkomen ligt het voor de hand om wanneer de afvalbakken 
worden vervangen in het kader van de herinrichting deze geschikt te maken voor gescheiden 

inzameling. De uitstraling dient dan te passen bij de rest van de inrichting van de openbare ruimte.  
  



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2286077  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Vraag 3.  

 
Is het college bereid om, als er voldoende financiële middelen zijn, met een voorstel en 

kostenraming te komen voor meer gescheiden afvalbakken in de gehele binnenstad, zoals op het 
Stationsplein? 

 
Antwoord 

 
Zie antwoord bij vragen 1 en 2. Voor de gebieden waar de openbare ruimte niet wordt heringericht 

kan eventueel gekozen worden voor bijplaatsing van meer gescheiden afvalbakken of vervanging 
van de bestaande bakken. Hiervoor is thans geen ruimte in de begroting. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


