
Aan : College van B&W te Hengelo 
Per e-mail : raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum : 5-09-2021 
Betreft : Akropolis 

De binnenstad van Hengelo moet weer aantrekkelijk worden. Het beleid van de afgelopen jaren 
heeft gemaakt dat de binnenstad van Hengelo hard op weg is om een spookcentrum te worden. Het 
roer moet om, de binnenstad moet weer gaat bruisen. 

Dat iedereen het er mee eens dat er in Hengelo heel wat moet gebeuren om het centrum weer 
aantrekkelijk en bruisend te maken voor de consument, moge duidelijk zijn. 
Het marktplein gaat op de schop. Hengelo heeft grote plannen voor Lange Wemen in binnenstad. Zo 
wil Hengelo de herinrichting van de binnenstad een nieuwe impuls geven. 

Dan lezen we het verhaal van de eigenaar van Akropolis, Hengelose restauranthouder mag niet 
verhuizen naar eigen pand https://www.tubantia.nl/hengelo/hengelose-restauranthouder-
mag-niet-verhuizen-naar-eigen-
pand~ad5ab231/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialshari
ng_web te lezen in Tubantia 31-8-2021 

De PVV begrijpt helemaal niets van deze tegenwerking. Het college zou een ja mits protocol moeten 
hanteren en niet Nee tenzij! Laten we initiatieven van ondernemers in het centrum omarmen om ze 
voor Hengelo te behouden en om nog meer leegstand te voorkomen.   

De PVV heeft hier vragen over 

Geacht college, 

PVV Hengelo heeft vragen over het tegenwerken van , de eigenaar van Akropolis. 

1. Is het college het met de PVV eens, dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat
ondernemers zich willen blijven vestigen in Hengelo?

2. Is het college het met de PVV eens, dat we in deze zware tijd i.v.m. corona, ondernemers
moeten helpen i.p.v. tegen te werken?

3. Wat is de reden dat het college het bestemmingsplan op het pand van  niet
wil wijzigen om er horeca in te vestigen?

4. Is het college het met de PVV eens dat  onnodig extra kosten moet maken,
vanwege de hoge huursom die hij nu betaald, terwijl zijn pand, dat ernaast ligt, leegstaat en
hem ook geld kost?

5. Wat gaat het college doen om deze ondernemer te helpen/ tegemoet te komen?
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6. Welke zwaarwegende feiten liggen hieraan ten grondslag dat door de gemeente leegstand 
gecreëerd/ gehandhaafd wordt? 
 
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Petra Nijhuis 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 

 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 




