
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lid Janssen 
T.a.v. de heer L. Jansen 

Postbus 18   
7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

reactie op uw raadsvragen  3085124  7 juli 2020 

Geachte heer Jansen, 

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 

 

 
Op 17 juni hebben wij van u een brief ontvangen met betrekking tot het Marktplein. Graag geven 

wij u hier antwoord op.  
 

 
Uw vragen  

1. Bij de financiële kaders is 3 ton als voorbereidingskrediet gereserveerd. Kunt u aangeven 
hoe dat opgebouwd is? Wie krijgt wat en hoeveel krijgt het bureau Rode Wouw hiervan? 

Graag specificeren. Als u dat niet van plan bent doet ondergetekende een beroep op de 
WOB. In een eerder antwoord gaf u aan dat het niet zinvol zou zijn om per onderdeel dit te 

specificeren en dat het onverstandig zou zijn gezien dat ‘iedereen’ dan precies kan zien 
welk budget waarvoor gebruikt wordt. Dat zou de marktwerking verstoren. Met alle respect 

een onzin antwoord. Raadsleden kunnen dat zelf wel bepalen en moeten hun eigen 
conclusies en overwegingen kunnen trekken. 

 
Het voorbereidingskrediet is ter dekking van alle kosten die vanaf nu tot de uitvoering worden 

gemaakt. Het bedrag is gebaseerd op het krediet dat eerder door de raad is verstrekt en betreft 
een percentage van de verwachte uitvoeringskosten. De kosten voor de Rode Wouw maken hier 

onderdeel van uit ter grootte van ca. € 45.000 
 

 
2. Er zijn veel vragen gesteld over de communicatie en hoe dit in zijn werk gaat. Voor 

ondergetekende maar ook horende andere raadsleden is dit nog steeds onduidelijk. Graag 
zou ondergetekende een kort overzicht willen ontvangen hoe het bureau met de 

communicatie richting burgers etc. aan de slag gaat. Het gaat er dan vooral om hoe de 
interviews gaan plaats vinden, met wie en het aantal wat representatief zou kunnen zijn 

voor de keuzes die gemaakt zullen worden 
 

Er worden verschillende vormen gebruikt om met mensen in gesprek te gaan. Zoals eerder 
aangegeven gaan we verschillende activiteiten organiseren om zoveel mogelijk mensen te bereiken 

en te betrekken. We maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van de krant, internet, sociale media en 
het huis aan huis blad. Maar we benaderen ook rechtstreeks groepen die naar onze mening 

interessant zijn en die veelal niet uit zichzelf in dit soort processen participeren. 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3085124  

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 

3. Bij de kaders op blz. 6, punt 3.2 onderwerp beleven, wordt aangegeven dat er een mix van 
horeca en winkels gewenst is. Horeca zou ondersteunend worden t.o.v. de winkels. De 

openingstijden zouden dan in principe tot (maar) 22.00 uur (sluiting) gaan gelden. Buiten 
dat dit voor het plein zeer ongewenst zal zijn, zeker om voldoende reuring te creëren, gaat 

het ondergetekende vooral om de woordjes in principe. Graag zou ondergetekende dat 
verduidelijk willen zien. Wanneer is het wel mogelijk en is dat überhaupt mogelijk om de 

horeca rondom en op het Marktplein ook de openingstijden van andere horeca in de 
binnenstad te geven? 

 
Vanwege de diversiteit van functies rondom het marktplein is het niet wenselijk om de 

openingstijden van de andere horeca in de binnenstad te hanteren. Hierdoor kan namelijk 
onevenredige overlast voor de omwonenden van het Marktplein ontstaan. Zie bijvoorbeeld uw 

eigen vragen over mogelijke overlast van het “corona” terras van De Appel. 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


