
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
SP 

Postbus 18   
7550AA Hengelo  

 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen m.b.t. duurzame 
bushokjes 

3030486  14 mei 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

U hebt ons raadsvragen gesteld over duurzame bushokjes. Alvorens wij puntsgewijs op de door u 

gestelde vragen ingaan, allereerst onze excuses voor het feit dat schriftelijke beantwoording langer 
heeft geduurd dan u van ons mag verwachten. 

 
1. Wat vindt het College van de groene bushokjes, zoals deze in Utrecht zijn geplaatst? 

 
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het college. Wij staan daarom sympathiek 
tegenover het idee van groene bushokjes in onze stad.  

 
2. Is het college bereid om in de aanbesteding veel aandacht te vragen voor 

duurzaamheid en klimaatvriendelijke opties? Is het college daarbij bereid om extra 
punten toe te kennen aan inschrijvers die klimaatvriendelijkheid hoog in het vaandel 

hebben staan? Zo ja; hoe gaat het College dit doen, zo nee waarom niet? Kan het college 
in hun antwoord expliciet ingaan op de volgende onderdelen: 1 het bushokje zelf, 2 

directe functionele aspecten, zoals fietsklem, meubilair, verplichting en reling, 3 beheer 
en onderhoud? 

 
Zoals aangegeven bij vraag 1 staan wij sympathiek tegenover het idee van groene bushokjes. Het 

is wat ons betreft een goed idee de door u benoemde punten mee te nemen in de op te starten 
aanbestedingsprocedure. De aanbesteding wordt afgerond in 2022. Het is echter nu nog te vroeg 

om aan te geven hoe wij dit concreet vorm gaan geven.   
 

3. Kan het College de raad betrekken bij de eisen van de aanbesteding en informeren 
over de aanbesteding? 

 
Vanzelfsprekend zullen wij u actief informeren over het programma van eisen en het verdere 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 

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

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


