
 

 

Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 26 mei 2020  

  

Betreft:  Proces ruimtelijk faciliteren Spoorfietsen 

 

Geacht College,  

Met de motie Spoorfietsen, brede aanjager voor de stad, raad breed aangenomen in de raadsvergadering 
van 6 november 2018 heeft de gemeenteraad zijn steun uitgesproken aan de verdere ontwikkeling van 
het spoorfietsen in Hengelo, ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Een ontwikkeling die bijdraagt aan het 
levend houden van ons Hengelo’s erfgoed, als (kleinschalige) toeristisch recreatieve voorziening passend 
bij de aard en schaal van Twekkelo, waarbij diverse waardevolle verbindingen zijn gelegd met o.a. ROC 
van Twente en Landschap Overijssel.  
 
In de motie is het college opgedragen om kansen te benutten voor verdere samenwerking, de verdere 
ontwikkeling van het spoorfietsen te borgen in de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied en het 
project financieel te ondersteunen zodat vanuit het spoorfietsen een aanvraag voor een zgn. LEADER+ 
subsidie kan worden gedaan. De uitvoering van de motie heeft deels plaatsgevonden. Zo is het 
spoorfietsen opgenomen in het ontwerp van de omgevingsvisie, dat op korte termijn als ontwerp ter 
inzage wordt gelegd. Daarnaast heeft het spoorfietsen subsidie gekregen vanuit LEADER+, een 

cofinanciering van EU, provincie én gemeente Hengelo. Echter ontbreekt de belangrijkste stap nog 
steeds nl. een nieuw bestemmingsplan. Ondanks dat 20 maanden geleden (09/ 2018) al een zgn. 
anterieur contract is afgesloten, ligt er nog steeds geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Wel is een 
aantal raadsfracties (indieners motie) per email d.d. 19 mei jl. geïnformeerd, dat een ontwerp op korte 
termijn ter inzage wordt gelegd.  
 
Daarnaast is een aantal geïnteresseerde raadsleden medio 2019 tijdens een excursie door Twekkelo 
geïnformeerd over plannen voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed in Twekkelo, een ontwikkeling 
die zowel Hengelo als Enschede raakt.   
                        
Dit geeft de ChristenUnie Hengelo aanleiding voor het stellen van volgde vragen: 
 

1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat een proces van bijna twee jaar om te komen tot 
het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan voor een kleinschalige ontwikkeling 
niet acceptabel is? 

2. Is het college bereid om, nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, dusdanig in het 
proces te sturen dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk, in elk geval ruim voor het eind 
van dit jaar voor vaststelling aan de raad kan worden aangeboden? 

3. Is het college op de hoogte van het proces om te komen tot een nieuw landgoed in Twekkelo? Zo 



ja, wat is de stand van zaken en in hoeverre raakt dit aan de eventuele verdere doorontwikkeling 
van het spoorfietsen op lange termijn? 

4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat bij een mogelijke ontwikkeling van een landgoed, 
geen onomkeerbare ontwikkelingen moeten worden gefaciliteerd die uitbreiding van het 
spoorfietsen op lange termijn blokkeren? Zo ja, is het colllege bereid dit in de gesprekken met 
initiatiefnemers en de collega’s van Enschede mee te nemen?    
 

Met vriendelijke groeten, 
Herman Groeneveld  
Fractievertegenwoordiger ChristenUnie Hengelo 


