
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

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

Postbus 18   
7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadvragen intocht Sinterklaas 3125164  27 oktober 2020 

Geachte heer Janssen, 

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 

 

Naar aanleiding van uw vragen over het niet doorgaan van de intocht van Sint Nicolaas hierbij de 
antwoorden: 

 
Vraag 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? 
 

Antwoord: 
De aanleiding voor het gesprek was tweeledig. Namelijk de landelijke pieten discussie en de 

situatie omtrent corona. Met de organisatie van de Hengelose intocht is daarom een gesprek 
geweest op 26 augustus jongstleden. Er is gesproken over de intocht en de risico’s op 

besmettingen tijdens een intocht in binnenstad van Hengelo. Normaliter komt er veel bezoek om 
deze intocht bij te wonen waardoor de kans op besmettingen erg groot is. Daarnaast is ook 

gesproken over de landelijke “pieten” discussie en mogelijke veiligheidsrisico’s, zonder dat daarbij 
een standpunt werd ingenomen over de kleur van de pieten. De gezamenlijke conclusie was dat 

het Sinterklaasjournaal een belangrijke rol vervult en eigenlijk leidend zou moeten zijn voor de 
intochten in het land. Overigens was niemand van de Veiligheidsregio Twente bij het gesprek 

aanwezig. Het gesprek was met twee mensen van de organisatie, burgemeester Schelberg en een 
ambtenaar van de gemeente Hengelo.  

 
Vraag 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. 
 

Antwoord: 
Er was tijdens het gesprek op 26 augustus vrij snel consensus over het niet door laten gaan van de 

intocht vanwege het te grote risico op verspreiding van het corona virus. De organisatie zag in dat 
het houden van 1,5 meter afstand in de binnenstad van Hengelo niet gegarandeerd kon worden en 

gaf aan na te zullen denken over alternatieven. Er is geen advies gegeven of voorwaarden die zijn 
gesteld met betrekking tot de kleur van de pieten.  

 
 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
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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 

Vraag 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? 
 

Antwoord: 
De koppeling tussen het stellen van voorwaarden en het al of niet afgeven van een vergunning is 

niet gemaakt tijdens het gesprek met de organisatie. In het algemeen kunnen altijd voorwaarden 
gesteld worden in een evenementenvergunning indien daar aanleiding toe is, maar dit is geen 

onderwerp van gesprek geweest op 26 augustus.     
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


