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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 

 

Op 29 november ontvingen wij uw bericht waarin u vragen stelt over de ontwikkelingen in de wijk 

Nijverheid. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. 

 

1. Hoe lopen de gesprekken met buurtbewoners? Zijn er momenteel 

meningsverschillen? 

We hebben op dit moment de bewoners nog niet geïnformeerd over de vervanging van de 

verlichting. Dit omdat we eerst in overleg zijn gegaan met het Bewonersoverleg de Nijverheid 

(BON). Er hebben verschillende overleggen plaats gevonden met twee leden van het 

Bewonersoverleg de Nijverheid (BON). Ten behoeve van nieuwe verlichting voor de wijk, 

hebben wij hen een keuze voorgelegd van verschillende armaturen. De twee leden van het 

BON zijn van mening dat een ander armatuur meer geschikt is voor de wijk. In deze 

gesprekken is telkens aangegeven dat het beschikbare budget niet toereikend is voor de 

wensen zoals verwoord door de twee leden. 

 

2. Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar vanuit de Gemeente Hengelo voor de 

opknapbeurt van deze wijk? Op welke punten komt u momenteel geld tekort? 

Het totale beschikbare budget is niet exact te noemen. Voor wat betreft de openbare 

verlichting zullen wij voorstellen om niet substantieel meer geld uit te geven voor de openbare 

verlichting in de Nijverheid ten opzichte van andere delen van Hengelo. Het beschikbare budget 

voor de verlichting in de Nijverheid is ongeveer € 600.000. De kosten voor de verlichting die de 

BON nastreeft, zouden bijna 50% hoger uitvallen.  

Daarnaast hebt u het in uw vraag over een tekort. Dat is niet het geval. De beschikbare 

middelen zijn leidend en binnen deze kaders worden er keuzes gemaakt.  

 

3. Kloppen de signalen dat de keuze voor het type lantaarnpalen uiteindelijk door het 

ambtelijk apparaat gemaakt gaat worden? Zo ja, wat is hier de verklaring voor? 

Nee, de verantwoordelijke afdeling handelt binnen de beleidsmatige en financiële kaders die 

door het bestuur zijn vastgesteld. Er wordt ambtelijk de afweging gemaakt tussen kosten, 

kwaliteit en budget. Daarbij wordt gekeken naar het meest optimale product, waarbij zoveel 

mogelijk rekening wordt gehouden met kwaliteit, duurzaamheid, beeld, beschikbare middelen 

en wensen van bewoners. Uiteindelijk neemt het bestuur daarover het besluit. 
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4. Is het college het met ons eens dat deze verschillende projecten 1 integrale aanpak 

eisen en dat dat misschien financieel een voordeel kan opleveren waardoor er 

uiteindelijk wat duurdere lantaarnpalen geplaatst kunnen worden in de wijk en de 

wijk daardoor een echte opknapbeurt krijgt? Zo niet, waarom niet? 

Nee, we zijn het hier niet mee eens. Uiteraard proberen we altijd om de werkzaamheden zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Enerzijds om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Anderzijds om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.  

In dit geval blijven de wegprofielen hetzelfde en is er ook geen sprake van rioolvervanging. De 

bestaande lichtmasten worden vervangen door lichtmasten op exact dezelfde plek. Er is dus 

geen financieel voordeel te halen door hier te kiezen voor een andere werkwijze. 

 

Overigens wordt er binnenkort wel gestart met de projectmatige aanpak van de ‘Proeftuin de 

Nijverheid Aardgasvrij’. Daarin zal ook worden gekeken naar de civiele werken. We streven 

hierin naar een slimme afstemming met de civiele werken van de gemeente. Wij zullen de raad 

hier binnenkort over informeren. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze 

antwoorden nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter van Marle van de afdeling 

Wegen, Groen en Water. Dit kan via p.vanmarle@hengelo.nl of 074-2459864. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

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