
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stem van OngehoordHengelo 

 

 

 

 

 

OR Janssen 

Beursstraat 18-4 

      7551HV Hengelo 
074-2773054  

 

Datum :   27 januari 2020 

Behandeld door : · L. Janssen  

Betreft :   Vragen over toepassen van het terrassenbeleid  

 

 

Geacht college,  
 
In augustus 2019 legde de gemeente Hengelo voor het eerst een dwangsom op aan het 
horecabedrijf de Twee Wezen. Het ging hier over het toe eigenen van een te groot terras.  

Daarnaast zegde de gemeente Hengelo het eetcafé de Appel, op de hoek van de 
Nieuwstraat/Enschedesestraat, een dwangsom van € 10.000,- op voor het exploiteren van een niet 
toegestaan afgesloten (winter) terras. Het winkelkerngebied-visie verbiedt de uitbater van de Appel 
om te exploiteren met een winterterras.  

Uit de aanzegging bleek dat (mede)- eigenaar de heer ten Brummelhuis het terras weer in oude 
staat moet herstellen en de voor-en zijkanten verwijderen. Ook breidde de Appel het voorheen 
vergunde terras met tussenpozen significant uit. Zowel het terras op de kant van de Nieuwstraat 
alsmede ook de kant van de Enschedesestraat werd stelselmatig opgerekt tot ver over het 
vergunde. Bovendien staat voor de Appel-hoofdingang (hoek Enschedesestraat/Nieuwstraat) een 
zomer- én winterterras geposteerd waardoor de Appel volstrekt in strijd met het vigerende 
terrassenbeleid handelt. De gemeente liet al in eerdere discussies weten dat een dergelijk groot en 
gesloten terras niet kan op die plek. Door niet op te treden tegen de voorgenoemde overtredingen 
draagt dit fors bij tot een oneerlijk en niet wenselijk horeca concurrentieklimaat in het 
winkelkerngebied.  

Gelet op het voorgaande handelt de gemeente, volgens ingewonnen informatie, zowel in strijd met 
het gelijkheidsbeginsel alsmede het vertrouwensbeginsel. Ook voor de uitstraling van het te voeren 
terrassenbeleid in Hengelo geen goede zaak.  

Daarom heeft ondergetekende hierover enkele vragen, 

1. Is de opgelegde dwangsom aan de Twee Wezen al voldaan? Zo nee, waarom niet? 

2. Is er sprake van/of geweest van een gerechtelijke procedure tegen de Twee Wezen? Zo ja, 
graag een samenvatting van de gevoerde procedure en de uitkomst hierbij. 

3. Heeft het horecabedrijf de Twee Wezen nu aan de opgelegde terrasinrichtingseisen 
voldaan? Zo neen, waarom niet en welke consequenties/sancties verbindt u aan het niet-
nakomen van de vereisten? 
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4. Op de website van de Twee Wezen staat de kreet - IN HET WINKELHART VAN HENGELO -
Uw college heeft gemeend om de Twee Wezen te moeten rangorden binnen de horecavisie 
met alle daar bijbehorende privileges ondanks dat het horecabedrijf zichzelf en qua feitelijk 
bedrijfsvoering binnen het winkelkerngebied profileert. Graag uw exacte beoordeling waarom 
het ‘winkelhart’ Twee Wezen te kenmerken is, en waarom passend binnen de horecavisie? 

5. Is de opgelegde dwangsom van € 10.000,- inmiddels door de Appel voldaan? Zo nee, 
waarom niet? 

6. Er van uitgaande dat de Appel de dwangsom heeft betaald waarom staat het verboden te 
grote winterterras er nog opgesteld. Met als gevolg een onrechtmatige exploitatie en 
concurrentievervalsing. Mocht de Appel nog niet financieel voldaan hebben, wat zijn uw 
juridische vervolgstappen, sancties en/of handhaving? Komen er juridische vervolgstappen, 
komen er sancties en gaat u handhaven en wanneer gaat dit gebeuren? Als er geen 
juridische vervolgstappen of sancties/handhaving overweegt wat is daar dan de redenen 
voor? 

7. Gelet op het feit dat de Appel onverminderd een vergroot winterterras exploiteert betekent 
dat horecabedrijven in het winkelkerngebied voorlopig ook dezelfde terras 
exploitatiemogelijkheden mogen hanteren? Zo nee, waarom niet of is het enkel, en dat al 
enige jaren het geval, een selectief de Appel-voorrecht? 

8. Andere horecabedrijven (o.a. Nieuwstraat, Molenstraat, de Telgen en de Marktstraat) in het 
winkelkerngebied mogen geen winterterras á la de Appel exploiteren, worden deze zaken nu 
financieel of anderzijds door de gemeente gecompenseerd? Zo nee, waarom niet? 

9. Is het niet wenselijk de gehanteerde achterhaalde horeca- als winkelkerngebieden, op basis 
van visies uit 2011, te vervangen door een nieuwe moderne visie waarbij ieder horecabedrijf 
over een gelijk speelveld kan beschikken? Als u het met ondergetekende eens bent, zo ja 
wanneer gebeurt dit dan? Zo nee, waarom niet? 

 
Ondergetekende ziet met belangstelling de antwoorden tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid Hengelo 
 


