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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

sluiting Triple B 2305463  8 januari 2019 

Geachte mevrouw Nijhof, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 30 november 2018 hebben wij uw schriftelijke vragen naar aanleiding van de sluiting van 
Triple B ontvangen. Tevens heeft u in de raadsvergadering van 4 december hierover vragen 
aan het college gesteld. In aanvulling op ons antwoord van 4 december geven wij in deze 
brief antwoord op uw vragen. 
 
Vraag 1: Wist B&W dat het niet goed ging met Triple B?  
Ja; het college was hiervan op de hoogte. Recent is door wethouder Gerrits nog een overleg gevoerd 
met de eigenaren over de stand van zaken. Daarbij is onder meer gevraagd op welke wijze de 
gemeente binnen haar mogelijkheden kan helpen. Hierbij is aangegeven dat in ieder geval via het 
ROZ ondersteuning wordt verleend. 
 
Vraag 2:  Waarom is er geen vergunning afgegeven voor een verwarmd en verlicht terras?  
In het kader van de invoering van het terrassenbeleid zijn alle terrasvergunningen formeel 
ingetrokken. Dit wel echter niet zeggen dat het horecazaken niet is toegestaan om een terras te 
voeren. Ook Triple B heeft al die tijd een terras geëxploiteerd. Zoals bij alle terrassen is het mogelijk 
om dit terras te verwarmen en te verlichten. Het is echter in het winkelgebied niet toegestaan om het 
terras volledig af te sluiten omdat de horeca hier ondersteunend is aan de hoofdfunctie winkelen. Wij 
zijn ons bewust dat verwarming hierdoor niet altijd efficiënt mogelijk is. 
 
Vraag 3: Begrijpt B&W dat een verwarmd en verlicht terras hier van onderscheidend belang kan zijn?  

Zoals bij vrijwel iedere horecazaak is ook bij Triple B een terras van belang voor de bedrijfsvoering. 
Wij zijn ons dit zeer bewust. 

 

Vraag 4: Kan de gemeente uitleggen hoe dit beleid bijdraagt aan herstel binnenstad?  

Het college heeft onlangs het aangepaste terrassenbeleid vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen 
na een intensief traject met vele belanghebbenden. Hierin is ook duidelijk naar voren gekomen dat 
verschillende partijen in de stad soms tegengestelde belangen hebben. Dit is ook nog eens 
onderstreept door de ingediende zienswijzen. De belangen van de horecaondernemers en van 
winkeliers zijn daarbij soms tegengesteld. Het college heeft daarbij een afweging gemaakt die naar 
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zijn mening het meest bijdraagt aan het herstel van de binnenstad en waarmee het belang van de 
terrassen voor de sfeer en beleving in de binnenstad zorgvuldig wordt afgewogen tegen het belang 
van de winkeliers die optimaal zicht op hun winkelfront willen en zo min mogelijk belemmering. 

 

Vraag 5. Is de gemeente bereid om nogmaals naar de mogelijkheden voor een vergunning te kijken?  
Wij zijn te allen tijde bereid om een vergunningaanvraag op basis van het recent vastgestelde 
terrassenbeleid te beoordelen en indien deze daarin past, te verlenen. Ook het afgelopen jaar hebben 
wij het terras van Triple B toegestaan in afwachting van het definitieve beleid. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


