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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Antwoordbrief raadsvragen 
standplaatsenbeleid 

3191964  23 februari 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

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 28 januari 2021 heeft u ons raadsvragen gesteld over het standplaatsenbeleid. Hieronder 
beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs.  

 
1. Is het college ervan op de hoogte dat niet alle standplaatshouders in Hengelo 

aangesloten zijn bij de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)? 
 

Antwoord:  
Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle standplaatshouders in Hengelo aangesloten zijn bij de 

CVAH. Dit betekent niet dat de CVAH geen waardevolle input kan leveren voor de heroverweging 
van de beleidsregels. Er hebben twee gesprekken plaatsgevonden met de CVAH. Het eerste 

gesprek was met de toenmalige lokale voorzitter en het tweede gesprek was samen met de 
winkeliersverenigingen. In die gesprekken is vooral gesproken over de ambulante handel in het 

algemeen en specifiek in Hengelo. De CVAH heeft vanuit het oogpunt van de ambulante handel 
input geleverd voor de heroverweging van de beleidsregels.    

 
2. Zo ja, hoe informeert het college, gezien het voortraject, álle standplaatshouders en 

(betrokken) winkeliers in een vroeg stadium en hoe worden zij meegenomen in het 
opstellen van het nieuwe beleid? 

 
Antwoord:  

Een bijeenkomst organiseren met alle standplaatshouders is in deze tijd niet mogelijk. Vanwege de 
rol van vertegenwoordiger van de branche en de kennis die de CVAH heeft op het gebied van 

ambulante handel, is ervoor gekozen om in gesprek te gaan met de CVAH en de 
vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen. Die bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 

januari jl. Daar is gesproken over o.a. de verdelingssystematiek, de termijn van de vergunning en 
het aantal dagen dat een vergunning geldt. De input zal, samen met de ingediende zienswijzen, 

worden betrokken bij de heroverweging van de beleidsregels. In die zienswijzen zijn door de 
standplaatshouders mogelijke aanpassingen van het beleid voorgesteld. 

 
Het is nog steeds mogelijk om zowel via de mail als telefonisch een voorstel tot wijziging van de 

beleidsregels te geven. Een aantal standplaatshouders heeft in de afgelopen tijd daar gebruik van 
gemaakt. 

 
Zodra alle wijzigingen zijn verwerkt, zullen de beleidsregels opnieuw ter inzage worden gelegd.  

 
3. Is het college bereid om het aangepaste nieuwe beleid met de raad te delen, ook al 

gaat het om een collegeaangelegenheid? 
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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 

Antwoord: 
Zodra de beleidsregels opnieuw ter inzage worden gelegd zal de raad, net als in april 2020, een 

informerende brief ontvangen waarin de concept-beleidsregels worden aangekondigd.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

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

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


