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Geachte heer Yikilmaz, 

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 recente berichten in TC Tubantia over de organisatieproblemen bij Stichting 

Hengelo Promotie heeft uw fractie vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
Hierbij merken wij allereerst op dat wethouder Gerrits tijdens de raadsvergadering van 6 november 

een korte toelichting heeft gegeven op de brief die het college heeft verstuurd naar aanleiding van 
de organisatie ontwikkelingen bij Hengelo Promotie in het kader van de subsidierelatie.  

 
1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van deze sluiting?  

Het college is daags voor de sluiting geïnformeerd door de Raad van Toezicht van Hengelo 
Promotie over de tijdelijke sluiting. Inmiddels is Markt 8 weer gewoon open. 

 
2. Is er overleg geweest tussen Stadspromotie Hengelo en het college over deze 

sluiting? 
Er is geen vooroverleg geweest over een sluiting van Markt 8. Inmiddels is er wel contact geweest 

tussen het college en de Raad van Toezicht over de organisatieproblemen. 
 

3. Aangezien Stadspromotie Hengelo een belangrijke partner is in het binnenstad 
project; welke consequenties heeft de sluiting van het kantoor van Stadspromotie 

Hengelo en het conflict met directeur Wouter Reinders voor het binnenstad project? 
De gemeente heeft er schriftelijk bij de Raad van Toezicht op aangedrongen dat er een plan komt 

waarmee zicht wordt gegeven op continuïteit van de gesubsidieerde activiteiten, ook met 
betrekking tot de activiteiten in de binnenstad. De Raad van Toezicht heeft inmiddels aangegeven 

dat de operationele activiteiten voor de evenementenprogrammering en stadspromotie zijn hervat.  
 

4. Kan het college ons vertellen wanneer het kantoor van Stadspromotie Hengelo weer 
open gaat? 

Inmiddels is het kantoor weer geopend. Het kantoor is gesloten geweest tussen 26 en 31 oktober.  
 

5. Hoe voorziet het college de toekomst van Stadspromotie Hengelo nu er een conflict is 
met directeur Wouter Reinders? 

Zie vooreerst het antwoord op vraag 3. Verder willen wij niet in individuele kwesties treden. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


