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Geachte mevrouw Van Wier, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

In uw brief van 5 april jl. heeft u een aantal vragen gesteld over de rol van de heer Cornelisse als 
kwartiermaker voor het Hijschgebouw. In onze brief van 18 juni aan de Raad hebben wij in een 

uitgebreide brief aangegeven niet door te gaan met de plannen voor het Hijschgebouw. Uw raad 
heeft in grote meerderheid aangegeven hier achter te staan en het college gevraagd een nieuw 

plan te ontwikkelen. Om die reden is de beantwoording van deze brief ook blijven liggen tot na dit 
debat waarna de vakantie voor verdere vertraging heeft gezorgd. Hiervoor onze excuses. 
 

Ondanks dat de vragen in onze ogen achterhaald zijn, beantwoorden wij deze middels deze brief 
alsnog. Allereerst willen wij benadrukken dat de opdracht van de heer Cornelisse was om de 

haalbaarheid van de Hijschkamer te onderzoeken en hiervoor zoveel mogelijk concrete 
belangstellenden te vinden die mee wilden werken aan de totstandkoming van dit project. Dit kan 

niet zonder namen te noemen van partijen die bereid zijn mee te werken. Dit betekent echter niet 
dat er met die partijen al harde afspraken, toezeggingen of contracten zijn. 

 
Vraag 

Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat de kwartiermaker inzake toezeggingen richting 
Stravinsky onrechtmatig heeft gehandeld? Zo ja, ingevolge de beslissingsonbevoegdheid van de 

kwartiermaker draait u de onderhavige toezegging terug? Zo nee, graag uitleg. 
 

Antwoord 
Wij zijn dit niet met u eens. De heer Cornelisse heeft met zeer veel personen en partijen gesproken 

en op vele manieren kenbaar gemaakt dat hij bezig is met het onderzoeken van de mogelijkheden 
voor een invulling met onder andere horeca. Mede op verzoek van de raad en betrokken partijen is 

de heer Cornelisse gevraagd om met zo concreet mogelijke partijen te komen. Uiteindelijk heeft 
Stravinsky aangegeven graag bereid te zijn in een voor Hengelo uniek concept te willen investeren. 

Hier liggen geen getekende contracten en ook geen harde toezeggingen van het college aan ten 
grondslag. De heer Cornelisse heeft dan ook op geen enkele manier gehandeld buiten zijn kader of 

opdracht. Hij heeft slechts conform de opdracht van het college concrete belangstelling gepeild van 
Hengelose ondernemers. 
 

Vraag 
Is het college het met Lokaal Hengelo en de KHN eens om via een openbare aanbesteding de 

horecaruimte te verhuren? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 
Nee dit zijn wij niet met u eens. Heel veel partijen hebben de mogelijkheid gekregen om zich aan 

te bieden en op geen enkele andere plek in Hengelo wordt via een openbare aanbesteding een 
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exploitant voor een horecagelegenheid gezocht. Wij vinden het wel belangrijk dat er sprake is van 

een uniek concept en van marktconformiteit. 
 

Vraag 
Lokaal Hengelo vindt het ongepast dat de voorzitter van KHN afdeling Hengelo in een interview in 

de TC Tubantia 05-04-2019 door de wethouder als een zeurpiet wordt neergezet. Tenslotte zou 
toch de heer G. Cornelisse belangrijke spelers voor het Hijschgebouw benaderen hetgeen hij 

herhaaldelijk in de media en bij Hengeloos Peil verkondigde en niet andersom. Gaat het college 
met de KHN- voorzitter in gesprek om de actuele verschillen te bespreken? 

 
Antwoord 
Wij spreken regelmatig met verschillende partijen in de binnenstad, ook met vertegenwoordigers 

van de KHN. Door de besluitvorming is dit onderwerp niet meer actueel.  
 

Vraag 
Is het college het met LokaalHengelo eens dat niet de heer Cornelisse over verhuur van ruimten in 

het Hijschgebouw gaat maar de gemeente Hengelo 
 

Antwoord 
Dat zijn wij met u eens. De heer Cornelisse heeft zoals gezegd van het college de opdracht 

gekregen om zo concreet mogelijk met partijen te komen die het Hijschgebouw op een passende 
manier zouden kunnen vullen. Hier heeft hij in onze ogen zeer goed aan voldaan. Uiteraard blijft de 

uiteindelijke beslissing over al dan niet verhuur van ruimten aan het college of aan een door het 
college daartoe gemandateerde partij die als eigenaar/verhuurder optreedt. 

 
Wij zijn dan ook van mening dat de kwalificaties die u over de inzet en het werk van de heer 

Cornelisse toekent op geen enkele wijze recht doen aan zijn inzet en de door hem gepresenteerde 
resultaten.  

 
We vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


