
 

 

Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 15 mei 2010  

  

Betreft:  Kansspelautomatenhallen 

  

Geacht College,  

‘Gokhal: kans of nachtmerrie’ was de kop in Twentse Courant Tubantia van 14 mei jl - een treffende 
samenvatting van de Politieke Markt (PM) over dit onderwerp van 12 mei jl. 
Tijdens deze PM werden zowel door een inspreker, de heer Johan Vissers, als door het college als 
voorbeeld een kansspelhal in de Gemeente Smallingerland genoemd. Verder werd in deze PM erop 
gewezen, dat door het vestigen van kansspelhallen in de Gemeente Hengelo een verschuiving van nu 
onzichtbaar illegaal gokken naar zichtbaar gokken verwacht werd.  
De meningen vanuit de raadsfracties binnen deze consulterende PM waren verdeeld. Toch kiest het 
college ervoor nieuw beleid voor te bereiden en in het najaar met een aangepast voorstel richting 
gemeenteraad te komen. 
 
De fractie van ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen aan het college: 

 Is het college er vanop de hoogte dat er in de Gemeente Smallingerland (nog) helemaal geen 
kansspelhal staat? 

 Is het college het met de ChristenUnie eens, dat een nog niet bestaande kansspelhal, die nog in 
de vergunningsprocedure zit, geen goede referentie vormt? 

 Is het college ervan op de hoogte dat nog niet bekend is wanneer de nieuwe Wet Kansspelen op 
afstand (Koa) van kracht wordt?  

 Is het college het met de ChristenUnie eens dat het beter is eerst te wachten wat de effecten van 
wet Koa zijn op de ilegale gokpraktijken in Hengelo, voordat er wordt nagedacht over het 
vestigen van een kansspelhal?  

 Is het college bereid om voorafgaand aan het aanbieden van het nieuwe beleidsvoorstel later dit 
jaar ruimte in het proces in te bouwen om een beeldvormende politieke markt over de risico’s 
van kansspellen met deskundige organisaties te kunnen arrangeren? 

 
Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie van ChristenUnie Hengelo, 
Susanne van den Beukel 
Fractievoorzitter 


