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: 10 maart 2021
: L. Janssen
: Vragen over abri´s met sedumdaken.

Geacht college,
In eind 2020 heeft het college via een brief aan de gemeenteraad meegedeeld dat de gemeente
Hengelo 4 abri´s in het centrum gaat neerzetten met een sedumdak. Het gaat om bushokjes aan de
Marskant bij de uitgang van het Q park, de Deldenerstraat en de Oldenzaalsestraat nabij het
Stadskantoor. De bedoeling is dat ze in het eerste kwartaal van 2021 geplaatst worden.
Noot:
Sedum
of vetkruid is een plant die meestal wat later in de zomer bloeit. Op daken
Per e-mail:
raadsgriffie@hengelo.nl
aangebracht sedum zouden helpen bij hittestress en luchtvervuiling.
Ondergetekende heeft hierover de volgende vragen:
1. Wat zijn de totale kosten voor vervanging van de 4 abri’s en de kosten voor de sedumdaken?
2. De bedoeling is dat het regenwater wordt vastgehouden, maar hoe zit dat dan bij langdurige
regenval? Graag uitleg hierover.
3. Wat zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van deze abri´s met sedumdaken en wie betaald dit?
4. Wat is de effectiviteit t.o.v. de kosten. Kan het geld niet veel efficiënter en beter besteed
worden door op maaiveld tegels te vervangen door groen? M.a.w. is het niet een wat dure
doorgeslagen symboolpolitiek? Graag uitleg hierover.
5. Is onder de huidige omstandigheden (coronatijdperk) niet beter om het plan voorlopig stop te
zetten? Zo ja, bent u dat ook van plan? Zo nee waarom niet?
6. Is het de bedoeling om meer abri's te vervangen en te voorzien van sedumdaken en wat
wordt er, in het kader van de duurzaamheid, met de ´oude´ abri´s gedaan?
7. Als dit bijvoorbeeld afhankelijk is van de ervaring met de geplande 4 stuks wat zijn dan de
afwegingscriteria om het aantal uit te breiden? Graag uitleg hierover.
Ondergetekende ziet uw antwoorden en reactie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend en vriendelijke groet,
Leo Janssen
Onafhankelijk Raadslid
Gemeente Hengelo
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