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Geacht college, 
 
Volgens wethouder Gerrits (VVD) zou de procedure van de verkoop van de voormalige oude Stork-
bieb aan de Vondelstraat, volgens de afgesproken spelregels met de gemeenteraad zijn gegaan. Er 
is door de wethouder aangegeven dat projectontwikkelaar Van Wijnen, waar de gemeente Hengelo 
veel zaken mee doet, volgens de gehanteerde procedure, de aanbesteding correct te hebben 
verworven. In eerste instantie leek dat ook zo te zijn, echter na ingewonnen en verkregen informatie 
blijken er toch veel onduidelijkheden en vraagtekens te zijn over een aantal zaken en zeker over de 
gevolgde procedure.  
 
Bij de behandeling van het onderwerp in de raadsvergadering van 23 juni jl. over de verkoop van de 
voormalige oude Stork-bieb gaf wethouder Gerrits aan dat hij in december 2020 een brief (zie 
onderstaande link) aan de Gemeenteraad had gestuurd over de procedure en aanpak van de 
verkoop.  
 
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/202
0/2020-12-01_Informerende%20brief%20verkoop-(proces)%20Vondelstraat%202-
14%20(3163555).pdf  
 
Daar de Gemeenteraad verder niet had gereageerd op de gestuurde brief kon, volgens wethouder 
Gerrits, het college ervan uit gaan dat de raad het met de spelregels en voorwaarden eens zouden 
zijn. Een vreemde conclusie omdat dit een informele brief was en de brief niet opriep om hier op de 
reageren. Ondergetekende ging er zelf vanuit dat er nog een discussie in een Politiek Markt zou 
gaan volgen. Zeker gezien de impact van de verkoop. De spelregels zijn dus eenzijdig door het 
college vastgesteld en als voldongen feit rondgestuurd. Ook de Griffier heeft dit laten gebeuren. 
 
Verder had het Presidium kunnen weten dat de verkoop een heikel punt zou zijn zeker omdat ruim 
drie maanden (augustus), voordat de brief van het college naar de raad is gestuurd, de 
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Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl   
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Erfgoedcommissie bij monde van Hans de Gruil al in de Politieke Markt over de Cultuurvisie 2021 
zich had uitgesproken over de verkoop van de Stork-bieb en een voorstel daarover in een dringende 
oproep had gedaan. Te weten: 
 

• De gemeente Hengelo doet zijn best om heel veel eigen bezit te verkopen. En in een aantal 
gevallen met begrip voor de aanwezige kwaliteit. Maar niet meer voor de functie die het 
gehad heeft, doch meestal voor een woonfunctie. Het meest cultuurhistorisch gebouw dat 
Hengelo nog in haar bezit heeft staat ook op de nominatie verkocht te worden. De eerste 
pogingen zijn gelukkig mislukt. We hebben het hier over de openbare leeszaal en bibliotheek 
aan de Vondelstraat. Is de gemeenteraad bereid om dit gebouw in gemeentebezit te houden 
en een passende voorzieningenfunctie te geven? 

 
Ook is er schijnbaar geen enkel aandacht geweest voor het feit dat dit cultuurhistorisch gebouw in 
1929 door de gebroeders Stork onder bepaalde voorwaarden is geschonken aan de gemeente c.q. 
gemeenschap van Hengelo met als doel om het een maatschappelijke functie te geven. De 
inwoners van Hengelo worden dus door dit college en de hun ondersteunende fracties berooft van 
een cultuurhistorisch geschenk. Schijnbaar is het gunnen aan een projectontwikkelaar belangrijker 
dan het nakomen van historische verplichtingen.  
 
Ook is dit college, schijnbaar niet gevoelig voor de wens van zeer veel inwoners van Hengelo om het 
gebouw in eigen (gemeentelijk) bezit te houden en het een maatschappelijke functie te geven. Deze 
verkoop past bij de filosofie van de VVD (afstoten en marktwerking) maar toch niet bij de SP? Ook is 
de verkiezingsbelofte van Pro Hengelo aan de inwoners van Hengelo richting cultuurhistorische 
behoud schijnbaar al vergeten. In Hengelo heb je schijnbaar geen verschil van mening als je in het 
college zit en vergeet je alle verkiezingsbeloften. 
 
Het zou het college en de raad sieren om deze historische fout toe te geven en met Van Wijnen om 
de tafel te gaan zitten om een passende oplossing te vinden. Wijlen gebroeders Stork alsmede de 
inwoners van Hengelo hebben daar recht op. 
 
Ondergetekende heeft de volgende vragen voor u: 
 

1. Bent u het met ondergetekende eens dat de brief welke u einde december 2020 naar de raad 
hebt gestuurd, gezien moest worden als informerend en dat de raad daarbij buiten spel 
staat? Zo ja, waarom heeft u gezien de toen al bestaande signalen van bezwaren over de 
verkoop geen discussie in de Politieke Markt hierover voorgesteld? Zo nee, waarom niet?  

2. Hoe kijkt het college tegen de gehouden petitie, voor behoud van het cultuurhistorische 
gebouw met een maatschappelijke functie, aan en als dat positief is waarom heeft u deze 
dan naast u neergelegd? Is dit college überhaupt wel bereid om te luisteren naar haar 
inwoners? Zo ja, waarom nu niet? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bereid om met projectontwikkelaar Van Wijnen om de tafel te gaan zitten om toch te 
kijken of de historische vergissing teruggedraaid kan worden en door bijvoorbeeld Van 
Wijnen een alternatief aan te bieden (gebouw Marskant)? Zo nee, waarom niet? 
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4. Heeft het college de suggestie, gedaan in de Politiek Markt, van de Erfgoedcommissie nog 
besproken en heeft u deze nog overwogen op te volgen? Zo ja, waarom is dat niet gebeurt? 
Zo nee, waarom niet?  

5. Er is een verkoopprocedure beschreven in de gestuurde brief aan de raad. Hiervoor is er ook 
een soort ‘beoordelingsteam’ in het leven geroepen. In de brief aan het college geeft u aan 
dat bij de gunning een plan zwaarder weegt dan de prijs. Toch is de selectie en gunning via 
een Makelaar (Euverman Bedrijfsmakelaars) gelopen. Kunt u uitleggen hoe het één en ander 
(proces van beoordeling) is verlopen? Is er beslist bij meerderheid van stemmen, waren er 
andere criteria? Zijn er verslagen gemaakt en/of een voorstel gemaakt over deze beslissing? 
Zo ja, graag deze toesturen (ga er vanuit dat ondergetekende geen WOB verzoek hoeft te 
doen). Het beoordelingsteam bestond uit: 

➢ Vertegenwoordiger maatschappelijke ontwikkelingen; 
➢ Adviseur monumentenzorg, archeologie, welstand; 
➢ Lid erfgoedcommissie (extern); 
➢ Vertegenwoordiger vergunningen; 
➢ Stedenbouwkundige; 
➢ Woningbouwregisseur; 
➢ Portefeuillemanager Vastgoed; 
➢ Marktdeskundige; 
➢ Stadsdeelregisseur 

 
➢ Graag hun namen en wat hun rol is geweest in dit proces.  

 
 
Ondergetekende ziet met belangstelling uw reactie tegemoet. 
 
 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
   
       


