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Geachte mevrouw Schoemaker,
Op 19 augustus stuurde u een brief aan het college. In deze brief stelt u een aantal vragen over de
staat van het onderhoud van de Turkse drinkfontein op het Stationsplein. Hieronder vindt u de
antwoorden op deze vragen.
1. Zijn er destijds afspraken gemaakt over hoe en wie dit geschenk gaat onderhouden?
Zo ja, wat zijn deze afspraken? Zo nee, Waarom niet?
Er zijn geen expliciete afspraken gemaakt over het onderhouden van de Çesme. Door het geschenk
te accepteren, heeft de gemeente Hengelo ook de zorg voor de instandhouding van de Çesme op
zich genomen. Wij verzorgen de waterafsluiting in de wintermaanden. Tevens zorgen wij voor het
goed functioneren van de waterafvoeren. Indien er storingen of meldingen gemaakt worden,
worden deze verholpen.
2. Is het college ervan op de hoogte dat de staat van de Turkse drinkfontein nu al in
zo’n slechte staat is? Zo ja, is er een onderhoudsplan die ervoor zorgt dat het
Stationsplein met daarop deze Turkse drinkfontein er verzorgd uit kan zien en kan
blijven zien? Zo nee, is er een mogelijkheid om een soortgelijk onderhoudsplan te
realiseren als op de Enschedesestraat en Burgermeester Janssenplein?
Het college is gedeeltelijk op de hoogte van de staat van de Çesme. Een van de kranen van de
Çesme was defect en de stichting Hengelo-Yozgat heeft zelf aangegeven deze defecte kraan te
herstellen. De stichting heeft destijds onderdelen mee laten komen uit Turkije. Dat de Çesme
smerig is geworden en deels vervuild is door het uitgaanspubliek was ons niet bekend. Dit is
inmiddels schoongemaakt. Voor wat betreft het onderhoud: naast het aan- en afsluiten van het
water en het op basis van meldingen verhelpen van storingen maken we de drinkfontein schoon.
Wij hopen 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
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