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Geacht college,  
 
De Sinterklaasintocht in Hengelo is één van de grootste in het land, met 200 zwarte pieten en vijftien 
wagens en groepen die een ronde door de stad maken. Het grote festijn trekt jaarlijks veel mensen 
naar het centrum van Hengelo. Een festijn om trots en zuinig op te zijn. De planning was om op 
zaterdag 14 november de goedheiligman te ontvangen op het centraal station van Hengelo. Maar de 
ontvangst gaat niet door!  
 
Via de media hebben we kunnen vernemen dat de organisator Stichting Hengelo Sint Nicolaasstad 
heeft besloten om de Sinterklaasintocht dit jaar niet door te laten gaan. Als reden werd aangegeven 
de huidige situatie omtrent het coronavirus en het handhaven van de 1,5 meter. Het besluit zou het 
gevolg zijn van een gesprek van een afgevaardiging van het stichtingsbestuur met burgemeester 
Schelberg en een vertegenwoordiger van de veiligheidsregio. Het initiatief tot dit gesprek zou 
afkomstig zijn van burgemeester Schelberg.  
 
 
Na gekregen informatie, heeft ondergetekende begrepen dat tijdens het gesprek niet alleen de 
aanwezigheid van het coronavirus een rol heeft gespeeld bij het afgelasten van de intocht. Het 
verlenen van een vergunning voor de intocht zou ook afhankelijk zijn gemaakt van de aanwezigheid 
van zwarte pieten. Een intocht met zwarte pieten zou volgens burgemeester Schelberg en/of de 
Veiligheidsregio een veiligheidsrisico met zich meebrengen. Een veiligheidsrisico zo heeft 
ondergetekende begrepen, vanwege het risico dat de radicale actiegroep Kick Out Zwarte Piet 
(KOZP) naar Hengelo zou komen en signalen over een georganiseerde tegenreactie vanuit de 
samenleving, door voorstanders van zwarte piet. Het is mij onduidelijk of deze signalen wel kloppen. 
Als een en ander juist is, is het voor ondergetende wel duidelijk dat het bestuur van de Stichting 
Hengelo Sint Nicolaasstad zich met de rug tegen de muur zag geplaatst. Voor het bestuur was de 
kleur van de pieten nooit een item, net als bij  overgrote merendeel van de inwoners van Hengelo 
e.o. Schijnbaar is het stichtingsbestuur van Stichting Hengelo Sint Nicolaasstad gezwicht voor 
dwang/druk vanuit diverse instanties waaronder de radicale actiegroep KOZP en wordt Hengelo en 
vooral de kinderen een mooie traditionele Sinterklaaintocht ontnomen. 

Gezien bovenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen: 
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1. Klopt het dat de discussie rondom wel/niet zwarte piet en een mogelijk veiligheidsrisico mede 
een reden was voor het gesprek met een afvaardiging van de Stichting Hengelo Sint 
Nicolaasstad en burgemeester Schelberg? Zo ja waarom wordt er dan naar buiten anders 
gecommuniceerd? Zo nee, wat waren dan wel hoofdreden van de bijeenkomst en wat was 
de rol van burgemeester Schelberg en de veiligheidsregio Twente hierbij? 

2. Als er inderdaad sprake is van het afgeven van een vergunning voor de intocht onder 
voorwaarden/dringend advies dat de kleur van zwarte piet zou worden aangepast; bent u het 
dan met ondergetekende eens dat het stichtingsbestuur hiermee met de rug tegen de muur 
is gezet? Immers, niet instemmen met de voorwaarde/dringend advies, betekent immers 
geen vergunning en dus geen intocht.  

3. Als deze koppeling (zwarte piet en wel/niet afgeven vergunning) inderdaad is gemaakt, bent 
u het dan met ondergetekende eens dat dit geen goede zaak is? Zo nee, waarom dan niet? 

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw reactie tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 


