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Geachte heer Peters, 

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 

 

U heeft ons op 21 juni jl. een aantal vragen gesteld over problemen die bewoners uit de 
IJsselstraat ondervinden. Ze beleven overlast van mensen die recreëren aan het Konings Kleigat 

dat zich daar bevindt. Ze hebben last van geschreeuw, de harde muziek tot laat in de 
avond, de af en aan rijdende bezorgscooters die pizza of ander eten komen bezorgen. De 

Pizzadozen, chips verpakkingen, lege drankflessen en andere rommel wordt de volgende dag 
opgeruimd door de buurtbewoners of door de visvereniging die de bende uit het water vist. 

 
U geeft aan door omwonenden te zijn benaderd vanwege het feit dat ze overlast ervaren van 

bezoekers van het Koningskleigat.  
 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 

1. Is het college op de hoogte van de overlast rondom de vijver bij de IJsselstraat? 
 

In het voorjaar en de zomer zien we vaak een toename van meldingen van overlast. Die locaties 
zijn veelal goed in beeld door bijvoorbeeld signalen van buurtbewoners, contacten met politie en 

andere professionals die werkzaam zijn in de Hengelose wijken. Voor wat betreft het 
Koningskleigat zijn twee eerdere meldingen bekend van overlast van buurtbewoners dit jaar. De bij 

ons bekende meldingen zijn van april en juni.        
 

2. Is het college op de hoogte van het weggehaalde hek op de groenstrook? 
 

Het college is op de hoogte dat het hek op de groenstrook is verwijderd. 
 

3. Wat is de reden dat dit hek is weggehaald? 
 

Het terrein aan beide zijden van het hek is openbare ruimte. Er is geen grondslag voor het 
afsluiten van de toegang tot de ruimte aan beide zijden van het hek. Vanwege de aanwezigheid 

van het hek verwachten omwonenden dat gehandhaafd wordt wanneer mensen zich achter het hek 
bevinden. Echter is de ruimte achter het hek ook openbaar terrein en zou voor iedereen 

toegankelijk moeten zijn. Politie en gemeentelijke toezichthouders werden regelmatig door 
omwonenden benaderd hand te haven. Hier is geen grondslag voor. Het hek zorgt voor een 

onduidelijke situatie bij omwonenden, aanwezigen en toezichthouders.  
 

De aanwezigheid van het hek belemmerd ook mensen die onderhoud plegen. Het betreft onder 
andere netheidsmedewerkers van Gildebor. Zij verwijderen zwerfvuil en maaien het gras. Ook 

toezichthouders en medewerkers van het waterschap moeten het terrein aan de andere zijde van 
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het hek kunnen bereiken. Een afgesloten hek vormt hierin een belemmering. Met deze partijen is 
overlegd. Ze gaven allen aan dat vrije doorgang sterk de voorkeur heeft.  

 
4. Kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van het hek? 

 
Het college is uiteindelijk verantwoordelijk omdat het hek op grondgebied van de Gemeente 

Hengelo is gesitueerd. 
 

5. Wat kan het college doen om de overlast die nu speelt te verminderen? 
 

Er zijn verschillende opties die ingezet kunnen worden, maar in vraag 6 wordt de vraag gesteld of 
het college met de buurt in gesprek zou willen gaan om te praten over oplossingen. Uiteraard zijn 

we bereid om (namens het college) een gesprek aan te laten gaan. Wellicht biedt een gesprek met 
de buurt andere inzichten en oplossingen en kan de aanpak van de overlast daardoor effectiever 

worden ingezet. 
 

6. Zou het college met de buurt in gesprek willen gaan om over deze oplossingen te praten? 
 

Zie antwoord vraag 5. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


