
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
 
Aan mevr. M. Huis in ’t Veld 

p/a raadsgriffie Gemeente Hengelo 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Uw vragen over deelname aan het 
Schone Lucht Akkoord 

3185623  23 februari 2021 

Geachte mevrouw Huis in ‘t Veld, 

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 

 

In uw brief van 15 januari 2021 stelt u vijf vragen over deelname aan het Schone Lucht Akkoord 
door de gemeente Hengelo. Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden. 

 
Vraag 1. Klopt het dat de gemeente Hengelo het Schone Lucht Akkoord nog niet ondertekend 

heeft?  
 

Het klopt dat de gemeente Hengelo het Schone Lucht Akkoord nog niet ondertekend heeft maar 
het was in voorbereiding hiervan. 

 
 

Vraag 2. Wil de gemeente Hengelo het Schone Lucht Akkoord ondertekenen en zich daarmee 
aansluiten bij de andere 46 steden die dat al hebben gedaan? Zo nee, waarom niet? 

 
Het college heeft inmiddels besloten dat de gemeente Hengelo het Schone Lucht Akkoord 

ondertekent en hieraan deelneemt.  
 

 
Vraag 3. Hoe is het in Hengelo gesteld met de luchtkwaliteit? 

 
De luchtkwaliteit in Hengelo is relatief goed. Zoals u waarschijnlijk weet gelden in Nederland  

Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. In Hengelo wordt al sinds vele jaren ruimschoots 
voldaan aan deze grenswaarden.  

Het Schone Lucht Akkoord stelt als doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te realiseren 
(tov 2016) en toe te werken naar de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 

In Hengelo wordt op dit moment op veel plekken al voldaan aan de advieswaarden van de WHO.  
 

 
Vraag 4. Hoe denkt het college de luchtkwaliteit te verbeteren en hiermee de gezondheidsschade te 

verminderen? 
 

In het Schone Lucht Akkoord worden diverse onderwerpen benoemd (bijvoorbeeld mobiliteit, 
industrie, landbouw en woningen-houtstook) waar maatregelen genomen kunnen worden om de 

luchtkwaliteit te verbeteren. Op dit moment is nog niet duidelijk welke maatregelen voor Hengelo 
zinvol en relevant zijn. Wij zullen dit nader in beeld brengen en verder uitwerken in een plan van 

aanpak. 
 

Vraag 5. Wil het college een plan van aanpak maken en deze delen met de gemeenteraad? 
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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 

Zoals bij het antwoord op vraag vier aangegeven gaan we een plan van aanpak opstellen. We 
zullen de raad hiervan op de hoogte stellen. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


