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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

vragen over stadstuin D66 

Hengelo 

2298783  27 november 2018 

Geachte heer ten Barge, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Het project “stadstuin, voedsel voor de stad” is een pilot die aanvankelijk op 1 januari 2018 

eindigde. Op basis van het subsidie is een verlenging tot uiterlijk december 2019 mogelijk 
gemaakt. In het voorjaar van 2019 volgt een evaluatie en de daarbij behorende bestuurlijke 

keuzes voor het college en de gemeenteraad.  
 

1. Is het college het met mij eens dat De Stadstuin een prachtig voorbeeld is van 
circulaire economie en dat het daarmee past binnen de nieuwe 

duurzaamheidsambities van de gemeente Hengelo? 
Het project is een mooi voorbeeld van toepassing van het begrip circulaire economie. Het project 

heeft de nodige aandacht gekregen en belangrijker: de nodige informatie en ervaring opgeleverd 
om onze duurzaamheidsambities te kunnen verwezenlijken. Het project heeft impact op 

verschillende gebieden. Het gaat niet alleen om een locatie voor de “stadstuin”, maar ook om het 
maken van een afweging over de logistiek in het onderdeel  “de schillenboer”. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld over de inzet van de inzamelmiddelen en de inzet van medewerkers en hoe wij deze 
inzet kunnen organiseren.  

 
 

2. Zijn er zodanig vervolgplannen voor een ‘doorstart’ van een stadstuin op een 
alternatieve locatie? 

Het project is verlengd met 2 jaar tot uiterlijk december 2019. In 2019 worden er keuzes 
voorgelegd aan de gemeenteraad over een vervolg van dit project in de stad. Een specifieke locatie 

voor een doorstart is nog niet gevonden. 
 

3. Zo nee, waarom niet? 
Zie het antwoord op vraag 2. 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


