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Geacht College,
Soms zijn zaken niet te begrijpen of uit te leggen aan inwoners en/of ondernemers of komen er geen
duidelijke antwoorden en daarom deze dringende brief aan uw college. Wat is hier aan de hand?
Als raadslid/volksvertegenwoordiger probeer je de kaders van het beleid, welke mede door de
gemeenteraad zijn vastgesteld, de inwoners en/of ondernemers duidelijk te maken. Zo ook bij de
ondernemer van het restaurant Triple B (voorheen restaurant Cherry) aan de Telgen. Een prachtige
verbouwde zaak waar, door de eigenaren, veel geld is geinvesteerd om er wat moois van te maken.
Een duidelijke aanwinst voor de binnenstad. Om de uitstraling compleet te maken en ook
economisch te overleven, wil men ook gaan investeren in een nieuw millieuvriendelijk terras.
Daarvoor hebben de ondernemers al drie maanden geleden een verzoek (tekening met plan) voor
een vergunning ingediend bij de gemeente om hun huidige/bestaande terras aan te passen.
Volgens de eigenaren waren de ambtenaren van de gemeente enthousiast over het ingediende
ontwerp. Ook het Centrummanagement, de Marktbond en collega’s ondernemers in de straat zijn
erg enthousiast. Wat wil je nog meer zou je kunnen zeggen? Vergunning verstrekken en z.s.m. aan
de slag? De werkelijkheid is helaas anders.
De ambtenaren, die eerst zo enthousiast waren, geven nu aan dat het terras toch niet aangepast
mag worden zoals het is ingediend. Terwijl dat deze niet anders is dan elders in de stad zoals de
bijvoorbeeld bij de Twee Wezen, De Appel, Stravinsky als het gaat om sluitingstijden, aankleding
voorschriften etc. Hier is toch duidelijk dat het gelijkheidsbeginsel van toepassing moet worden
verklaard? Ook was een vereiste van de gemeente dat het terras aangepast moet worden, naar de
nieuwe stijl van het pand. De ondernemer wil dat zelf ook maar dan wel op een bedrijfsmatige
manier die past bij een zo grote investering. Ook daar doet de gemeente ineens moeilijk over.
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De situatie lijkt in een impasse te raken en het vertrouwen in een goede constructieve afloop is bij
deze ondernemers volkomen verdwenen. Dit mede door de gebrekkige en passieve houding van de
afdeling vergunningverlening. Ook hebben de ondernemers sterk de indruk dat zij door de
gemeente, maar ook door de binnenstadwethouder de heer M. Elferink, niet serieus worden
genomen. Gezien de gewenste herinrichting van de binnenstad, die hopelijk na de
gemeenteraadsverkiezingen vanuit het marktplein, gaat plaatsvinden, is dit echt ongewenst en houdt
verdere investeringen en ondernemers zo weg uit de binnenstad. De binnenstad van Hengelo kan
dit echt niet gebruiken.
Wij roepen de wethouder van de binnenstad dan ook persoonlijk op om actie te ondernemen
zodat het beoogde terras van restaurant Triple B er z.s.m. kan komen.
Wij hebben ook nog de volgende vragen aan u.
1. Bent u op de hoogte van de situatie rondom de langdurige procedure van
vergunningverstrekking voor het terras van het restaurant Triple B? En zo ja wat vind u daar
van en wat gaat u er aan doen om z.s.m. uit deze impasse te komen?
2. Ben u eventueel bereid om samen met de ondernemers van restaurant Triple B om de tafel
te gaan zitten om gezamenlijk z.s.m. tot een aanvaardbare oplossing te komen? Zo ja,
wanneer zou deze oplossing kunnen komen? Zo nee, waarom niet? Nb: Het water staat de
ondernemer ondertussen tot aan de lippen en het vertrouwen is er nauwelijks meer.
3. Is het niet raar dat bij vergelijkbare ondernemingen zoals; De twee Wezen, De Appel en
Stravinsky wel hun terrassen kunnen exploiteren onder dezelfde voorwaarden welke
restaurant Triple B ook graag wil, maar dat schijnbaar niet mag? Is hier niet sprake van
ongelijkheid van beleid en is het gelijkheidsbeginsel dan niet van toepassing? Het is toch gelijke monniken gelijke kappen -?

Wij verzoeken u dringend om snel te reageren en zien uw reactie graag z.s.m. tegemoet.

Hoogachtend,
Namens LokaalHengelo,

Leo Janssen,
Fractievoorzitter
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