
 
 
 
 

De stem van OngehoordHengelo 

OR Janssen 

Beursstraat 18-4 

 7551HV Hengelo 
074-2773054 

Datum :   16 januari 2021 

Behandeld door :  L. Janssen 

Betreft :   Brandmail voorzitter KHN Hengelo over drugshandel 

Geacht college, 

Gisteren hebben alle fractievoorzitter en leden van de gemeenteraad in Hengelo, een brandmail van 
de voorzitter van KHN afdeling Hengelo, Berto Mulder gekregen. In deze mail geeft de hij aan, dat hij 
zich grote zorgen maakt over o.a. de florerende drugshandel in Hengelo.  

Hij ziet vanuit zijn positie als voorzitter van de KHN afdeling Hengelo de drugshandel in Hengelo 
vanaf de jaren 80 de horeca insluipen en daardoor ook het gedrag van het uitgaanspolitiek heeft 
zien veranderen. Hij schets een somber beeld van de huidige situatie in Hengelo. Keiharde feiten 
welke vorige week dinsdag nogmaals tijdens de Politie Markt over de zorgfraude onmiskenbaar 
werden bevestigd. Tijdens de behandeling verwevenheid zorg en criminaliteit tonen onderzoeken 
aantoonbare banden aan van o.a. witwaspraktijken, diverse vormen van fraude, illegaal gokken, 
hennepteelt en prostitutie.  

Ondergetekende heeft zelf al meerdere keren voorgaande criminele activiteiten aangekaart 
(explosieve situatie Groot Driene en binnenstad) maar ontving van de burgemeester, die daar 
expliciet verantwoordelijk voor is, nauwelijks een adequate reactie of een reactie van 
herkenbaarheid. Het schijnt allemaal niet zo erg te zijn, volgens hem. Gezien de mail van de 
voorzitter van de KHN Hengelo is dat blijkbaar wel zo. Een voorzitter van de KHN afdeling Hengelo 
die midden in het gebeuren staat en niet vanuit een ivoren toren leeft. Het schokkend relaas van 
Berto Mulder hieronder. 

Hij geeft aan dat comazuipen, zinloos en buitensporig geweld, lachgas zaken zijn die vroeger 
nauwelijks voorkomen en die volgens hem nu aan de orde van de dag zijn. Maar te zwijgen van 
straatroof, woning overvallen en andere criminele activiteiten. Dit is volgens hem een direct gevolg 
van de combinatie alcohol en illegale (ongecontroleerde en slechte kwaliteit?) drugs. 

Hij ziet, als kenner van de horeca in Hengelo, de drugshandel en horeca elkaar aan het overlappen 
zijn. Een zeer zorgelijke situatie. Dit komt volgens hem dat het drugshandel moeilijk te controleren is. 
Hij ziet dat horecaondernemers, die alles wel best vinden er zelfs misschien ook wel een graantje 
van meepikken. De slechteriken, steken de wat mindere slechteriken aan. Niet te tolleren en zo 
zwaar mogelijke straffen geeft hij aan. Maar worden ze wel gepakt en gestraft? Zijn ze wel in beeld? 
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Hij geeft daarover aan dat de handhaving (landelijk en lokaal) schromelijk tekort schiet. Citaat uit de 
mail: - drugsdealers rennen door de hele stad met hun zakken vol en kunnen gewoon hun gang 
gaan en als er eens een keer een gepakt wordt loopt hij binnen de kortste keren weer op straat om 
in de horeca zo`n ding te doen! -. Een somber beeld, die haaks staat op uitlatingen van het college 
c.q. burgemeester Schelberg die veiligheid in zijn portefeuille heeft. 

Verder geeft hij aan dat nu de horeca dicht (lockdown) zit en de avondklok van kracht is hem de 
vraag rees hoe de drugdealers hun handel verspreiden en aan de man brengen. Deze vraag heeft 
hij ook aan het binnenstadteam gesteld maar daar kreeg hij een ontwijkend antwoord op. De Politie 
zou het in beeld hebben zeggen ze! Welk beeld dan? Daar krijgt hij geen antwoord op. Hij 
vertegenwoordigd de horeca in Hengelo en het zou toch goed zijn dat hij de situatie ook voor hem 
duidelijk zou zijn. Daarom heeft die zelf maar eens zo´n oor te luister gelegd. Het beeld wat hij 
schetst, daar moet toch iedereen in de gemeenteraad van schrikken, en zeker ook het college. 

Citaat uit de mail: - Aangegeven wordt dat er nog nooit zoveel drugs verkocht is als in deze periode 
waarin we ons aan allerlei regels moeten houden, als reden wordt aangevoerd dat de horeca om 
een bepaalde tijd dicht gaat dan is de verkoop ook nagenoeg afgelopen. Maar als je bij elkaar in 
huis zit of op een andere plekken waar mensen zoal afspreken dan kun je eindeloos doorgaan met 
drinken en drugs gebruiken zonder dat je aan tijd bent gebonden. 

De drugs wordt tijdens de avondklok in sommige gevallen letterlijk met thuisbezorgd.nl gebracht, 
de bezorger heeft er dan een handeltje naast zonder dat de verantwoordelijke ondernemer 
daarvan op de hoogte is, of er rijdt iemand de hele avond rond met de zelfde pizza of 
shoarmaschotel in de koffer, ook taxi’s worden ingezet om dit te realiseren! 

Hij besluit de mail dat dealers uit andere steden de weg naar Hengelo hebben gevonden en 
waarschijnlijk ook voor het wat grotere werk. Wat dat ook mag weten? En dat ondernemingen als 
supermarkten en de illegale harddrugshandel als een van de weinigen nog floreren in deze periode! 

Het is niet niks, wat de voorzitter van de KHN Hengelo in zijn mail schets. Zeker nu hij zelf ook in 
beeld heeft hoe het zit met de drugshandel in Hengelo. Maar het toont ook lef om dit aan te kaarten. 
Chapeau hiervoor! Als het klopt wat de voorzitter van de KHN afdeling Hengelo aangeeft, en daar 
twijfelt ondergetekende niet aan, zeker gezien zijn eigen bevindingen, dan wordt het de hoogste tijd 
dat de GEHELE GEMEENTERAAD wordt bijgepraat zodat daar over in een plenaire vergadering 
gediscussieerd kan worden. Ondergetekende roept het presidium dan ook op om dit te organiseren. 

Gelet op het bovenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen: 

1. Is het college c.q. de burgemeester op de hoogte van de grote zorgen van de voorzitter van
de KHN Hengelo over de bovengenoemde zaken en zo ja, wat is er en wat wordt er gedaan
om deze soort criminaliteit de kop in te drukken? Zo nee, wat gaat u doen om de zorgen van
de voorzitter van de KHN te verminderen?
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2. Is sprake van een meerjarenplan om dit soort criminaliteit, die schijnbaar niet bekend wordt 
gemaakt, de kop in te drukken en van Hengelo weer een veilige stad te maken? Zo ja, wilt u 
dat dan z.s.m. bekend maken aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u het de met de voorzitter van de KHN afdeling Hengelo eens dat Hengelo steeds 
verder afglijdt als het gaat om criminaliteit? Zo ja, hoe heeft het dan zover kunnen komen? 
Zo nee, waarom niet? Graag dan z.s.m. uitleg hierover. 

4. Bent u het met ondergetekende eens dat het horecakerngebied (visie 2010) achterhaald en 
onwenselijk is. Buiten de vrijdag- en zaterdagnachten is er nauwelijks reuring en activiteiten. 
Hiermee heeft het college een horecagebied gecreëerd welke onwenselijke criminele 
activiteiten in de hand werkt. Zo nee, graag gemotiveerde onderbouwing. Zo ja? wat gaat u 
er aan doen? 

5. Herkent het college, naast de enorme drugsoverlast, de bovengenoemde andere 
criminaliteiten in onze stad? Zo ja, wat gaat u er aan doen? Zo nee, graag uitleg waarom 
niet? 

        

Ondergetekende ziet z.s.m. uw antwoorden en reactie tegemoet. 

 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 


