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Lid Janssen 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
invoering terrassenbeleid 

3017899  27 februari 2020 

Geachte heer Janssen, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

Wij gaan verhuizen! Vanaf 3 februari is ons bezoekadres 
Burgemeester van der Dussenplein 1. 

Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 27 januari 2020 hebt u namens de fractie Lid Janssen vragen gesteld over terrassen bij 
horecazaken in de binnenstad. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 
Vraag 1.  

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

Beantwoording vraag 1. 
Wij hebben een last onder dwangsom opgelegd aan De Twee Wezen met als doel het winterterras 

in overeenstemming te brengen met het terrassenbeleid. Binnen de termijn is voldaan aan de 
lastgeving uit het besluit. Om die reden geen sprake van een verbeurde last onder dwangsom en is 

van een betalingsverplichting geen sprake. 
 

Vraag 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. 
 

Beantwoording vraag 2. 
Nee, door de gemachtigde van De Twee Wezen is bezwaar aangetekend maar deze is ingetrokken 

zonder dat een behandeling door de commissie voor de bezwaarschriften heeft plaats gevonden.  
 

Vraag 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? 

 
Beantwoording vraag 3. 

Nee, er moet nog een terrasvergunning (voor het opstellen van het terras) worden verleend. Wij 
hebben ons in eerste instantie gericht op de bouwwerken, het winterterras. Dit is bijna gereed. 

Hierna zal een traject worden gestart om te komen tot een terras dat op alle onderdelen voldoet 
aan het terrassenbeleid. 

 
Vraag 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? 
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Beantwoording vraag 4. 
Als gemeente kunnen wij geen invloed uitoefenen op de manier waarop een bedrijf zich op de 

eigen website manifesteert. Op basis van de horecavisie stellen wij vast dat het Burgemeester 
Jansenplein, waar De Twee Wezen aan is geadresseerd, het evenementenplein in het kern 

horecagebied is van Hengelo. Deze structuurvisie is uitgewerkt in regels zoals het 
bestemmingsplan en het terrassenbeleid. De huidige exploitatie van De Twee Wezen voldoet aan 

deze regels. 
 

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

waarom niet? 
 

Antwoord vraag 5. 
Nee, de in de last onder dwangsom genoemde begunstigingstermijn is verlengd tot één week na 

het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift. De behandeling bij de commissie heeft op 5 
februari 2020 plaats gevonden. Wanneer wordt besloten om het bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren dan moet binnen één week aan de lastgeving worden voldaan op straffe van de 
voornoemde dwangsom. 

 
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? 
 

Antwoord vraag 6. 
Zie beantwoording vraag 5. 

 
Vraag 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? 

 
Antwoord vraag 7. 

Nee, het is niet toegestaan om te handelen in strijd met het terrassenbeleid. Tegen overtredingen 
wordt opgetreden. Tegen de meest in het oog springende overtredingen is opgetreden en inmiddels 

zijn de omgevingsvergunningen verleend en winterterrassen gebouwd. We zijn er nog niet. Maar 
de inschatting is dat voor de zomer alle terrassen in de binnenstad voldoen aan het 

terrassenbeleid. 
 

Vraag 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? 

 
Beantwoording vraag 8. 

Nee, wij bieden geen compensatie aan voor het voldoen aan een beleidsregel zoals het 
terrassenbeleid. Daarnaast impliceert uw vraag dat De Appel wel een winterterras mag exploiteren. 

Zoals is aangegeven in de beantwoording van vraag 5 is een last onder dwangsom opgelegd met 
als doel het verwijderen van het in strijd met het terrassenbeleid opgerichte winterterras. 
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Vraag 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? 
 

Beantwoording vraag 9. 
We gaan starten met de tweede fase van de omgevingsvisie Hengelo waar de binnenstad 

onderdeel van uit maakt. Met inachtneming van de lijn die met het ‘Integraal Actieplan voor een 
vitale Hengelose binnenstad’ is ingezet wordt dit proces vorm gegeven. De gemeenteraad wordt 

hierbij nadrukkelijk bij betrokken en heeft een kaderstellende rol. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


