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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Aanvullende vragen Afvalbakken 
Schouwburgplein 

2306166  26 februari 2019 

Geachte heer Haverkate, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Op uw hieronder vermelde aanvullende vragen  op ons antwoord van 20 november m.b.t. de 

afvalbakken op Schouwburgplein (zaaknummer 228607) kunnen we u het volgende melden. 
 

Vragen: 
1. Is het college het met ons eens dat als gevolg van de bezuinigingsronde op de bakken het 

zwerfvuil is toegenomen in de binnenstad?  
 
2. Is het college het met ons eens dat hiervoor direct een oplossing moet worden gevonden?  

 
3. In het kader van de herinrichting wordt er ook opnieuw gekeken naar het straatmeubilair. Is het 

mogelijk om in afwachting van het plaatsen van de gescheiden bakken, een tijdelijke oplossing 
voor dit probleem te bedenken? 

 
4. U zegt verder over het plaatsen van gescheiden bakken: “hiervoor is thans geen ruimte in de 

begroting”.  Kunt u ons dan vertellen per wanneer er wel ruimte is in de begroting en binnen welke 
termijn de nieuwe bakken geplaatst gaan worden? 

 
Antwoorden (1,2 en 4):  

Op basis van gegevens in het meldingssysteem openbare ruimte zien we een stijgende lijn in het 
aantal meldingen tot en met 2016. Daarna is er sprake van een lichte daling. We hebben in 2018 

twee schouwrondes uitgevoerd. Zowel bij de schouwronde in mei 2018, als in september 2018 
werd in de binnenstad redelijk tot goed gescoord op netheid.  

Daarnaast hebben we onlangs de rapportage 'Schoonste winkelgebied verkiezing 2018' ontvangen 
van Nederland Schoon. De binnenstad is op drie locaties beoordeeld. Centrum Hengelo 6,71, 

Binnenstad Molenstraat 6,86 en Binnenstad Enschedesestraat 6,56. 
Aangezien we in de binnenstad de hoogste beeldkwaliteit nastreven, vinden we dit maar magere 

voldoendes. Bij het onderzoek is ook de vraag gesteld of er voldoende afvalbakken in het 
winkelgebied staan. Deze vraag wordt respectievelijk door 40%, 35% en 35% van de 

respondenten als onvoldoende of ruim onvoldoende beoordeeld. 
 
Hoewel er relatief weinig meldingen bekend zijn, zijn er met deze metingen wel signalen dat het 

afgesproken hoge beeldkwaliteitsniveau onvoldoende gehaald wordt en dat er in de beleving van 
een deel van bezoekers en Burger Belangen onvoldoende afvalbakken in de binnenstad staan.  

We hebben met Gildebor afgesproken dat er een inventarisatie van afvalbakken plaatsvindt en dat 
we in nader overleg voor de kadernota 2020 – 2023 een voorstel indienen. Dit voorstel houdt in 

dat we terug willen komen op de eerdere bezuinigingsmaatregel en middelen beschikbaar willen 
stellen om, waar nodig, meer bakken te kunnen plaatsen en ledigen, waarbij opgemerkt dat de 

binnenstad was uitgezonderd van de eerdere bezuiniging. Vraag 4 kan dus beantwoord worden dat 
dit niet eerder dan 2020 zal zijn, mits de raad bereid is extra middelen beschikbaar te stellen. 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2306166  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

 

Antwoord (3) 
Bij de herinrichting van de binnenstad kijken we naar straatmeubilair, inclusief afvalbakken (mét 

scheidingsfunctie) die passen in het beeld (uitstraling binnenstad). U vraagt om tijdelijk iets anders 
neer te zetten. Dat zouden we kunnen doen met prullenbakken die later nog bruikbaar zijn, anders 

is er sprake van kapitaalverspilling. Buiten de binnenstad werken we met een standaard afvalbak. 
Er is af en toe behoefte aan vervanging van afvalbakken. De standaardbak zou her en der in de 

binnenstad geplaatst kunnen worden als tijdelijke voorziening, tot de definitieve nieuwe 
binnenstadsbakken geplaatst worden. 

We overleggen met Gildebor of er enkele bakken tijdelijk geplaatst kunnen worden in afwachting 
van de herinrichting van de binnenstad.   
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


