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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over voedselfiets 3260481  7 september 2021 

Geachte heer Janssen, 

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 

Op 21 juni 2021 hebt u ons vragen gesteld over de voedselfiets. Hieronder gaan wij puntsgewijs op 

uw vragen in.  
 

 
Vraag 1 

Er wordt nu verlenging in 2022 voor de voedselfiets experiment gevraagd. U vraagt of de raad 
hiermee kan instemmen. Volgens ondergetekende is in raadsvergadering van 17 december 2019 

door wethouder van Wakeren aangegeven dat er in 2020 geen uitbreiding van de voedselfiets 
experiment zou komen. Toch is dit wel gebeurd nadat het van maart tot oktober 2020 heeft 

stilgelegen i.v.m. de Corona problematiek. Waarom heeft er toch een uitbreiding van de 
voedselfiets plaatsgevonden? Graag uitleg hierover. Waarom is het project in oktober weer 

opgestart terwijl de Coronaproblemen toen toch ook weer in alle hevigheid de kop opstaken? Graag 
uw uitleg zeker gezien het feit dat juist veel (kwetsbare) ouderen gebruik maken van de 

voedselfiets. 
 

Antwoord 1 
Het betreft geen uitbreiding, maar een andere inzet van de voedselfiets. Met meer routes en 

kortere stopmomenten. Zoals u aangeeft heeft de SWB de uitvoering van de voedselfiets vanwege 
Corona tijdelijk gestaakt. Vanaf oktober 2020 was het weer mogelijk met de voedselfiets te 

starten. Uiteraard worden daarbij alle corona veiligheidsmaatregelen in acht genomen. 
 

 
Vraag  2 

Ook is er voor die tijd geen evaluatie geweest en het nu voorliggende rapport van IPRNormag heeft 
een zeer laag respons zodat het onderzoek (evaluatie) niet representatief is. Bent u het met 

ondergetekende eens dat de voedselfiets, gezien de respons niet bestaanswaardig is? Zo ja, graag 
uitleg waarom dan doorgaan? Zo nee, waarom niet? Ondergetekende heeft u gevraagd naar het 

daadwerkelijke aantal huishoudens die meedoen? Dus niet het bereik, maar het aantal dat 
wekelijks bij de voedselfiets het GFEafval inlevert. Dus hierbij nogmaals het verzoek geïnformeerd 

te worden over deze aantallen. Ook heeft ondergetekende gevraagd hoeveel emmertjes er totaal 
uitgedeeld zijn? Ook hier geen antwoord op gehad en daarom opnieuw de vraag hoeveel zijn dat 

er? Op website van de gemeente wordt de laagbouw rond de inzamelplekken min of meer 
aangemoedigd "mee te doen" met de voedselfiets en hun groene GFT-container in te leveren. Dit 

beleid is nooit besproken in de raad. Waarom wil de gemeente dit? Wat is de reden hiervan? Moet 
de laagbouw dan hun tuinafval gratis wegbrengen naar het Milieupark? Hoeveel 

laagbouwhuishoudens hebben n.a.v. de oproep hun groene container ingeleverd? 
 

 
Antwoord 2 
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Nee, dat zijn wij niet met u eens. Bij de behandeling van de kadernota is door uw raad besloten in 
2022 met de voedselfiets in huidige opzet door te gaan. Het is aan de nieuwe raad om een besluit 

te nemen over hoe vanaf 2023 het bioafval bij hoogbouw wordt ingezameld.  
Vanaf de start in 2016 zijn circa 1500 emmertjes uitgedeeld. Voor de inzet van de voedselfiets 

vanaf oktober 2020 zijn nog eens 1500 emmertjes besteld en inmiddels ook uitgedeeld. Gelet op 
de AVG wordt niet geregistreerd hoeveel huishoudens exact meedoen. In de eerste zeven weken 

na de herstart (oktober 2020 tot januari 2021) is de ingezamelde wekelijkse hoeveelheid van 400 
tot 1300 kg toegenomen. Op basis van deze hoeveelheden en het aantal huishoudens dat bereikt 

wordt is door IPR Normag een geschatte hoeveelheid van 7 tot 11 kg/inw.jr berekend. 
 

In de eerste periode (2016 tot en met 2019) hebben ook huishoudens met grondgebonden 
woningen zich aangemeld om deel te nemen aan de voedselfiets. Het aantal huishoudens dat zich 

hiervoor specifiek hebben aangemeld is niet bijgehouden. Uit de afvalmonitor volgt dat in 2016 
18.627 140l en 8.071 240l groene containers waren uitgezet. In 2020 waren respectievelijk 18.804 

140l en 8.331 240l groene containers uitgezet. 
 

 
Vraag 3 

Waarom is er geen projectplan van het gehele experiment gemaakt? Nu lijkt het allemaal een 
beetje voor de bühne. Wethouder van Wakeren gaf aan in de Politieke Markt dat er wel een 

projectplan is gemaakt. Bij deze verzoek ik u mij dit projectplan z.s.m. te doen toekomen. 
 

Antwoord 3 
Er is wel degelijk een beknopt (ambtelijk) projectplan opgesteld getiteld “Circulaire economie-

voedsel voor de stad 2.0’’. Dit plan is als bijlage bij deze brief gevoegd.  
 

 
Vraag 4 

Ook blijkt dat de financiering van de voedselfiets experiment al vanaf het begin uit de 
afvalstoffenheffing komt (cofinanciering) en de rest uit de subsidiepot van de Provincie m.b.t. het 

project Marskant-Berflobeek (stadstuin). Klopt dit en mag dit wel? Is dit wel legaal? De subsidie 
van de Provincie is toch niet voor de voedselfietsen? 

 
Antwoord 4 

De provinciale subsidie mag worden gebruikt voor het uitvoeren van de in de subsidieverlening 
beschreven activiteiten. Een deel van de gemeentelijke cofinanciering komt uit de afvalbegroting. 

Er is uitsluitend gebruik gemaakt van door uw raad beschikbaar gestelde budgetten. De kosten van 
de voedselfiets zijn verantwoord onder kosten inzameling GFT.  

 
 

Vraag 5 
Uit de beantwoording van de vragen van ondergetekende en voormalig raadslid van Veen (d.d. 21 

februari 2018) bleek dat er sprake was van een co- financiering voor de voedselfietsen van 
€150.000,- voor 500 deelnemende huishoudens. Dit komt overeen met €300,- per huishouden. Is 

dat niet een heel duur experiment die nauwelijks iets opbrengt en een problematisch aantal 
deelnemers heeft? Uit de brief van 21 februari 2018 blijkt dat er oorspronkelijk sprake was van 250 

appartementen. Dus een cofinanciering van €600,- per appartement. Bent u het met mij eens dat 
dit een absurd en onverantwoord hoog bedrag is? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg hierover. 

 
Antwoord 5 

Doel van het experiment met de voedselfiets was het ontwikkelen van een inzamelmethodiek voor 
bioafval bij hoogbouwwoningen. Er is geen relatie gelegd tussen de financiering en aantal 

deelnemende huishoudens. Zie verder ook ons antwoord op vraag 2.  
 

 
Vraag 6 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
3 3260481  

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 

Het experiment voedselfiets is vooraf niet besproken met de gemeenteraad. Ben u het met mij 
eens dat het niet toegestaan is dat het college zulke grote bedragen onttrekt uit de afvalbegroting 

zonder toestemming van de gemeenteraad? Zo nee, waarom dan niet. U zegt dat er een 
projectplan zou zijn. Waarom heeft de gemeenteraad dit nooit ontvangen? 

 
Antwoord 6 

Zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 4 is uitsluitend gebruik gemaakt van door uw raad 
beschikbaar gestelde budgetten. De kosten van de voedselfiets zijn verantwoord onder kosten 

inzameling GFT. Overigens is het niet gebruikelijk subsidieaanvragen vooraf in detail met uw raad 
te bespreken. Zoals u zelf aangeeft hebben wij u meermaals over de voortgang van het project 

geïnformeerd.  
 

 
Vraag 7 

Het voedselfiets experiment wordt gedaan door en samen met de SWB. Heeft de SWB hier wel 
vergunningen voor? NVWA (composteren) en afvalvervoer. Volgens het uitvoeringsbesluit 

afvalstoffenverordening mag alleen Twente Milieu afval inzamelen, Twence mag alleen GFT 
verwerken. Hebben Twente Milieu en Twence ontheffing verleend? In de Politieke Markt verklaarde 

wethouder van Wakeren dat er afspraken zijn gemaakt met Twente Milieu en Twence. Bij deze 
verzoek ik u mij deze afspraken z.s.m. toe te zenden. Had dit niet vooraf besproken moeten 

worden in de gemeenteraad? Waarom is er gekozen om zelf kleinschalig te composteren terwijl dit 
bij Twence efficiënter en goedkoper kan? Zijn er inkomsten ontvangen uit de geproduceerde 

compost? 
 

Antwoord 7 
Aan de voorkant is hierover overleg geweest met zowel Twente Milieu als Twence. Deze hebben 

geen bezwaar tegen het experiment, mede gelet op het kleinschalige karakter ervan. Voor het 
composteren van de etensresten is een vergunning verleend. De geproduceerde hoogwaardige 

compost is door Gildebor ingezet als bladaarde, waardoor er bespaard is op onderhoud.  
 

 
Vraag 8 

Het evaluatierapport voedselfiets Hengelo van IPR-NORMAG is van 1 april jl. Waarom is er zolang 
gewacht om het rapport aan de raad te verstrekken? U heeft daar in de Politieke Markt uitleg over 

gegeven maar het rapport was al op 1 april definitief. Vooraf is het vanaf 18 maart jl. besproken 
met/in het ambtelijk apparaat. Zou u als wethouder niet veel slagvaardiger te werk moet gaan en 

de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn moeten informeren over deze voor de raad 
belangrijke/actuele zaken? 

 
Antwoord 8 

Deze vraag hebben wij al mondeling beantwoord tijdens de politieke markt van 8 juni jl. Wij 
hebben aangegeven dat de besluitvormingsprocedure binnen de gemeentelijke organisatie 

(ambtelijk, vervolgens portefeuillehouder, college en tenslotte raad) nu eenmaal tijd vergt.  
 

 
Vraag 9 

Het project Marskant - Berflobeek is geheel buiten de gemeenteraad om gegaan. Wel is de raad zo 
nu en dan geïnformeerd maar er nooit bij betrokken. Ook de raad heeft het laten gebeuren en 

geen enkel inzicht hoeveel en waaraan het geld uit de afvalstoffenheffing besteed is aan beide 
projecten. Het project Marskant - Berflobeek is een aaneenschakeling van wijzigingen en uitstel bij 

de Provincie Overijssel. Hierbij verzoek ik u mij een compleet en gedetailleerd overzicht te 
verstrekken van alle gelden die separaat besteed zijn aan beide projecten dus opgesplitst per 

project. De overzichten wil ik per jaar ontvangen, over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
en de prognose voor 2021. Voor wat betreft de kosten dienen ook de kosten van het ambtelijk 

apparaat vermeld te worden. 
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Antwoord 9 
De inhoudelijke en financiële verantwoording van het project ten behoeve van de 

subsidievaststelling door de provincie is inmiddels door ons ingediend. Zodra wij de beoordeling 
door de provincie hebben ontvangen zullen wij u hierover nader informeren. Wij willen wijzen op 

het feit dat de voedselfiets integraal onderdeel uitmaakt van het totale project Marskant-
Berflobeek. Er is dus geen sprake van twee projecten zoals u aangeeft.  

 
 

Vraag 10 
Ben u het met mij eens dat de kosten voor het project Marskant - Berflobeek niet (mede) 

gefinancierd mochten worden uit de afvalbegroting? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg. De 
€250.000,- subsidie zou ook niet gebruikt mogen worden voor de voedselfiets. Ben u het daar mee 

eens, zo nee, waarom niet? Graag uitleg.  
 

Antwoord 10 
Zoals aangegeven bij ons antwoord op vraag 9 maakt de voedselfiets integraal onderdeel uit van 

het totale project Marskant-Berflobeek. Uitsluitend kosten die verband houden met de inzameling 
van huishoudelijk afval mogen worden gefinancierd uit de afvalbegroting. De voedselfiets is een 

inzamelmiddel waarmee bioafval wordt ingezameld bij hoogbouw. De  € 150.000,- cofinanciering 
uit de afvalbegroting is hiervoor ingezet. Voor het overige zijn alle middelen besteed conform de 

subsidievoorwaarden van de provincie. 
 

 
Vraag 11 

In uw beantwoording d.d. 27 november 2018 van vragen gesteld door de fractie van D66 de heer 
ten Barge zegt u:"Het project “stadstuin, voedsel voor de stad” is een pilot die aanvankelijk op 1 

januari 2018 eindigde. Op basis van het subsidie is een verlenging tot uiterlijk december 2019 
mogelijk gemaakt. In het voorjaar van 2019 volgt een evaluatie en de daarbij behorende 

bestuurlijke keuzes voor het college en de gemeenteraad." Waarom heeft de evaluatie in het 
voorjaar van 2019 niet plaatsgevonden? Uiteindelijk heeft er weer een verlenging plaatsgevonden 

tot en met 1 juli 2020 en daarna nog weer tot en met 1 december 2020. In 2019 is de stadstuin 
tegen hoge kosten opgeruimd. Waarom is dit gebeurd aangezien er nog geen enkele planning was 

om het terrein bouwrijp te maken? 
 

Antwoord 11 
De subsidievoorwaarden van de provincie maakten het mogelijk de pilot te verlengen. Van deze 

mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt. Vervolgens is als onderdeel van de besteding van de 
subsidie de stadstuin opgeruimd ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van de locatie. De 

verlenging tot juli en vervolgens december 2021 heeft te maken met vertragingen als gevolg van 
de corona-pandemie. 

 
 

vraag 12 
In het oorspronkelijke plan zou de parkeerplaats aan de Marskant verdwijnen en de op kosten van 

het project toegevoegd worden aan de stadstuin. Bent u het met mij eens dat dit nooit een serieus 
plan is geweest aangezien hier sprake was van betaald parkeren? Zo nee, waarom niet? Graag 

uitleg hierover. Bovendien was er i.v.m. de bouw van het stadskantoor gebrek aan parkeerruimte 
en is er zelfs verderop aan de Marskant een noodparkeerplaats aangelegd. In de bijlage bij uw brief 

van 21 februari 2018 staat dat reeds op 30 maart 2015 met de provincie besproken is dat de 
parkeerplaats niet verwijderd zou worden. In het eindverslag aan de provincie d.d. mei 2021 staat 

op blz. 2 dat de subsidie o.a. ingezet is voor opruimwerkzaamheden zoals: het verwijderen van 
parkeerterrein en hekken. Maar het parkeerterrein is helemaal niet verwijderd. Ben u het met mij 

een dat de provincie hier onjuist geïnformeerd is? Zo nee, waarom niet? Ook zegt u in het 
eindrapport dat onderdelen van de stadstuin verplaats zijn naar een permanente locatie. 

Ondergetekende is daar niets over bekend. Waar is die locatie dan en is dit ooit met de raad 
besproken?  
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Antwoord 12 

Wijzigingen in de uitvoering en financiering zijn in gesprekken en tussentijdse rapportages aan de 
provincie kenbaar gemaakt en door de provincie geaccordeerd. Onderdelen van de stadstuin zijn 

verplaatst naar de groentuin van de SWB in de Hasseler Es. Zoals aangegeven bij ons antwoord op 
vraag 9 hebben wij inmiddels een inhoudelijke en financiële verantwoording ingediend bij de 

provincie ten behoeve van de subsidievaststelling. Na vaststelling door de provincie zullen wij u 
hierover nader informeren. 

 
 

Vraag 13 
In het rapport van IPR Normag staat op blz. 12 dat de gemeente €150.000,- heeft bijgedragen aan 

het project Marskant - Berflobeek. Wordt hier dezelfde €150.000,- mee bedoelt uit de 
afvalbegroting? Bent u het met mij eens dat dit wettelijk niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet. 

Graag uitleg hierover. Ook op blz. 12 van het rapport staat dat de resterende €100.000 aan 
cofinanciering is bijgedragen door woningcoöperatie Welbions en waterschap Vechtstromen. 

Hoeveel heeft Welbions en hoeveel heeft het Waterschap Vechtstromen dan bijgedragen? Is het 
niet vreemd dat een woningbouwvereniging en het waterschap een stadstuin financieren? Graag 

uitleg hierover. 
 

Antwoord 13 
Het betreft hier inderdaad de € 150.000,- die vanuit de afvalbegroting tijdens de looptijd van 5 jaar 

aan het project is bijgedragen. De cofinanciering van het waterschap is komen te vervallen. Dit 
komt doordat de aanpak van de Berflobeek, die waterschap Vechtstromen zou uitvoeren, niet meer 

binnen dit project valt. Zie verder ons antwoord op vraag 9 en 10. 
 

 
Vraag 14 

In het eindverslag naar de provincie van mei 2021 staat op blz. 19 staat dat het totale project 
Marskant - Berflobeek €515.526,- gekost heeft en dat de gemeente Hengelo €265.526,- heeft 

bijgedragen. In deze kosten zit €100.000,- grondaankoop. Hoe verklaart u dit, de gemeente heeft 
toch geen grond aangekocht voor het project? De grond was oorspronkelijk eigendom van 

Welbions en is door de gemeente aangekocht om er woningbouw te realiseren zoals altijd al de 
bedoeling was. Dit heeft NIETS met het project te maken. Hoe verklaart u deze informatie naar de 

Provincie? Ben u het met ondergetekende eens dat de Provincie onjuist geïnformeerd is? Zo nee, 
waarom niet. Graag uitleg hierover. Zit in het bedrag €265.526,- ook weer de €150.000,- uit de 

afvalbegroting dat wettelijk gezien niet gebruikt mag worden voor een stadstuin? 
 

Antwoord 14 
Nee, wij zijn niet met u eens dat de provincie verkeerd geïnformeerd is. De inbreng van de post 

van € 100.000,- t.b.v. grondaankoop als gemeentelijke cofinanciering van het project is in overleg 
met de provincie tot stand gekomen. De provincie heeft hier begin 2020 expliciet toestemming voor 

gegeven middels een wijziging in de subsidieverlening. Daarnaast is door de gemeente € 150.000,- 
vanuit de afvalbegroting als cofinanciering beschikbaar gesteld. Zie ook ons antwoord op vraag 4. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Circulaire economie, voedsel voor de stad 
A Doornbosch, april 2015 

Inleiding 

 
De tuin voor een huis zegt veel over de bewoner. Zo ook braakliggende terreinen in de stad over Hengelo. 
Als grond niet gebruikt wordt, kun je het altijd nog als “tuin” inrichten.  
 
De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld van € 250.000,= voor het braakliggende 
terrein aan de Marskant en de Berflobeek1. Doel is de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en er een 
duurzame kringloop visualiseren. 
 
Uiteraard zijn er randvoorwaarden gesteld en zullen ook andere partijen een bijdrage moeten leveren. Het 
waterschap heeft € 600.000,= gereserveerd om de Berflobeek een beter en natuurvriendelijker beeld te 
geven. Welbions ruimt het terrein op en de gemeente creëert er een mooie ruimte voor de komende drie 
seizoenen. 
 
Met de subsidie van de provincie Overijssel en een bijdrage van de gemeente Hengelo2 kan het project 
“circulaire economie, voedsel voor de stad” worden gerealiseerd. 
 
 

Het project samengevat 

 
Het terrein aan de Marskant wordt ingericht als groentuin. Verdeeld in vakken zullen er allerlei groenten 
en fruit worden geteeld. Ook is er ruimte voor bloemen en kunst. 
 
Voor het groeien en bloeien is voeding en water nodig. De beek levert het water. In dit project is een 
kunstwerk opgenomen waarmee de vakken in warme droge periodes van water kunnen worden voorzien. 
 
De voeding komt uit de directe omgeving. Bij een aantal (± 250) appartementen zullen twee keer per week 
de etensresten worden ingezameld. Deze etensresten worden omgezet in compost en ferment. Dit  is de 
voeding voor de groentuin. 
 
Wat groeit en bloeit moet ook een keer worden geoogst. De oogst kan op de warenmarkt worden 
verkocht. Biologisch en lokaal. 
 
Het omzetten van etensresten in compost en een zaai- en oogstperiode duurt ongeveer een jaar. Geplante 
fruitbomen leveren in het eerste jaar geen vrucht. Om de kringloop zichtbaar te maken is daarom dit 
project over meerdere jaren uitgezet. In principe minimaal drie jaar. 
 
Voor de realisatie van dit project zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van maatschappelijke 
functies. De groentuin van de SWB levert het zaaigoed, doet de beplanting en verzorgt de tuin. Een 
kunstenaarscollectief (ateliers’93) is benaderd voor ontwerpwerk en de kunst inrichting 
 

                                                 
1 Beschikking Provincie Overijssel, 18 dec. 2014 (kenmerk 2014/0346087 en zaaknr. 2495133) 
2 Voor het onderdeel circulaire economie is een post begroot tlv afvalbeheer 
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De basisschool en de buurt worden ook betrokken bij de inrichting. Zij zijn immers ook de dagelijkse 
recreanten van dit gebied 
Voor het inzamelen van etensresten kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt worden 
ingezet. Met een bakfiets halen zij 2 keer per week de etensresten aan huis op. Voor de inzameling bij 250 
huishoudens zijn er ± 10 bakfiets chauffeurs nodig. 
 
 

Projectplanning 

 
Binnen dit project zijn meerdere partijen 
verbonden. Welbions is eigenaar van de 
grond. 
 
Het waterschap werkt met de gemeente 
het plan uit voor de herinrichting van de 
Berflo beek. Het bestek, de aanbesteding 
en uitvoering zal door het waterschap zelf 
worden verzorgd. 
 
Voor het onderdeel circulaire economie 
draagt de gemeente bij uit het beschikbare 
budget van afvalbeheer. De projectleiding 
wordt door de  sector Wijkzaken verzorgd. 
 
 

Opruimen, en inrichten begrotingswijziging afvalbeheer maart tot juni 2015 

start inzameling etensresten rocket composter installatie op groentuin 
Hasseler es + inzamel infrastructuur en 
maatschappelijke arbeidsplaatsen 
organiseren 

vanaf januari 2016 

De groentuin op de markt marktkraam + promotie materiaal 
warenmarkt Hengelo 

mei 2016 tot dec. 2017 

Herinrichting Berflo beek door waterschap Vechtstromen start uitvoering maart 
2016 

Kunst, cultuur en beweging kunstproject icm jeugd en school 
verbinden aan groentuin 

okt 2015 tot dec 2017 

Tussenrapportage provincie 
Overijssel 

terugkoppelen voortgang van het project uiterlijk voor 1 mei 2016 

 
 
Gedurende het project (tot december 2017) zullen dagelijks mensen aanwezig zijn. Op het terrein wordt 
een schaftwagen geplaatst die dient als kantine, voorlichtingruimte of flexibele werkplek. Mensen van het 
kunstenaarscollectief, de SWB en ambtenaren van de gemeente kunnen hier gebruik van maken.  
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Projectraming en financiële dekking 

 
Voor het aanvragen van de subsidie is een raming opgesteld. Deze is ruim 1,2 miljoen euro. De subsidie is 
bedoeld voor de inrichting en de duurzame kringloop. De sanering valt buiten de subsidie. 

Financiële dekking 
 

Welbions opruimen en saneren 50.000 

Waterschap Vechtstromen saneren en herinrichting beek 600.000 

provincie Overijssel inrichting en duurzame kringloop 250.000 

Gemeente Hengelo* circulaire economie, afvalbeheer 150.000 

totaal financiële dekking   1.050.000 

 
* voor een eventuele grondwatersanering wordt een afzonderlijk krediet aangevraagd 
 

Sanering en herinrichting beekloop 
(waterschap) 

     600.00   

opruimwerkzaamheden   2.275  m2   85.313   

profileren terrein + aanbrengen aardelaag   6.075  m2   37.969   

deelvakken stadslandbouw    20  st   12.000   

waterwerk / bevloeingsvoorziening   1  x   

      135.28   

paden   669  m2   26.760   

composteerinstallatie (rocketcomposter)   2  st   35.200   

beplanten, inzaaien deelvakken (over 3 
jaar) 

 18.225  m2   91.125   

kunst en installaties (3 x periode mei - okt)    15  x   45.000   

beweegaanleiding     10.000   

      208.08   

Inzameling etensresten tbv compost / 
fermenteren 

  250  adr.   49.800   

projectmarktkraam centrum stad 
biologische keten eten 

  2  st   38.000   

social media / effect meting      18.834   

      106.63   

Totaal geraamd      1.050.00   
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Projectorganisatie, deelnemers in het project 

 
De organisatie voor dit project is onder gebracht bij de sector Wijkzaken van de gemeente Hengelo. De 
saneringen en bijbehorende financiële afwikkelingen blijven bij de verantwoordelijke organisaties zelf.  
 
Gemeente Hengelo 
Auke Doornbosch  
Henk Jan Fikken 
Annemieke Knol 
 
Waterschap Vechtstromen 
Wim Wassink, 06-21882474, w.wassink@vechtstromen.nl 
Jeroen Riekert, 06-21882556,  j.riekert@vechtstromen.nl 
 
Welbions 
Robert Olde Heuvel 
Ragnar Hoek 
 
Ateliers’93 
Irene Vogelzang (bestuurslid) 
Anita Boerrichter (bestuurslid) 
Viktoria Gudnadottir (bestuurslid) 
Jose Verstappen (lid). 
Esrein 19c 
7553 CX Hengelo 
 
tel. 074-2918443  
ateliers93@gmail.com 
www.ateliers93.nl 
 
SWB, de Groentuin 
Jeroen van der Geest 
Tori Qureishi 
Robin Kuipers 
Angela Swennehuis 
Marjolein Benistant 
Hilco Huisstede 
 
Wegtersweg 14 
7556 BR Hengelo 
074-2492222 
www.swb.nl 
 
Provincie Overijssel 
Gs Mw. M.T. (Monique) Van Haaf, VVD. Portefeuille Ruimte, Grondbeleid en Handhaving: 

• Grondbeleid 
• Ruimtelijke ontwikkeling (incl. wonen en ondergrond) 
• Financieel toezicht gemeenten en waterschappen 
• Handhaving 
• Coördinatie Stedendriehoek 

Wietse Douwes, 038 4998153, w.douwes@overijssel.nl 
Dana Wiersma, 06 46321004, d.wiersma@overijssel.nl 
Jan Roozenbeek, 038 4998178,  j.roozenbeek@overijssel.nl 
 
Basisschool, de Willemschool en dichtersbuurt   

mailto:w.wassink@vechtstromen.nl
mailto:j.riekert@vechtstromen.nl
mailto:ateliers93@gmail.com
http://www.ateliers93.nl/
http://www.swb.nl/
mailto:w.douwes@overijssel.nl
mailto:d.wiersma@overijssel.nl
mailto:j.roozenbeek@overijssel.nl
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Overleg provincie op 30 maart 2015 

 
Doel van de subsidieregeling is verbetering van de fysieke, ruimtelijke kwaliteit samen met 
versterken duurzaamheid en sociale kwaliteit. Sanering beperkt zich als deel van dit project tot de 
beekloop (en herinrichting van de beekloop). 
 
De begrote bijdrage van het Waterschap wijzigt in 540.000 euro in plaats van 600.000 euro. Het 
parkeerterrein wordt niet verwijderd (aangezien er niet gesaneerd wordt). De kosten die vrijkomen 
doordat het parkeerterrein gehandhaafd blijft, mogen aangewend worden voor de hogere 
inrichtingskosten die nodig zijn omdat niet eerst gesaneerd wordt (o.a. stadslandbouwvakken nu 
vrij van de ondergrond installeren)  
 
Sanering en verwijderen kelders is niet subsidiabel. De sanering en herinrichting beekloop kan wel 
als cofinanciering dienen. Het verwijderen van de kelders als onderdeel van dit project is alleen 
toegestaan aan het begin van het project voorzover deze werkzaamheden noodzakelijk zijn o het 
doel van de subsidieregeling te dienen.Als de kelders niet verwijderd hoeven worden als onderdeel 
van dit project mag de financiële bijdrage van Welbions verminderen. 
 
De cofinanciering voor het project is voldoende als die minstens gelijk blijft aan het provinciale 
deel.Betrokkenheid van omgeving (school, buurt, Markant en anderen) is onderdeel van het 
project. 
 
 

Opening project op 27 augustus 2015 

 
Met de Willemschool zal de wethouder de openingshandeling verrichten voor dit project. Voor dit 
project is een nieuwe naam bedacht: “Stadstuin Marskant”. 
 
 

Overleg provincie op 10 maart 2016 

 
Terugkoppeling over de voortgang van het project “stadstuin Marskant” over de volgende 
onderdelen: 
 
Kunstuitingen in het 1e jaar (2015) zijn samengevoegd. De gerealiseerde objecten worden ingezet 
voor het 2e jaar om de kunstuitingen te combineren met de schoolkinderen, kinderen van 
statushouders (Willemschool en Horizonschool). Besteding 1e jaar is € 15.000,=. Het 2e jaar zal 
voornamelijk gericht zijn op het activeren van activteiten rondom kunst.  
 
In het 1e jaar is het terrein opgeruimd en zijn de voorbereidingen getroffen voor de plantvakken. De 
plantvakken worden conform een stedebouwkundig voorstel aangelegd. Oplevering maart ’16. 
Voor het beplanten en het onderhoud zal de Groentuin (SWB) contact onderhouden en gebruik 
maken van de statushouders aan de Willemstraat. Besteding 1e jaar € 16.000,= voor het opruimen 

en € 40.000,= voor de aanleg en beplanting van de vakken.  Voor de verhardingen is tot nu toe 
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geen oplossing gevonden. Gelet op het tijdelijke karakter wordt gedacht aan gebakken klinkers, 
die vrij komen in de stad. Nieuw materiaal aanschaffen is naar verhouding erg kostbaar. Een 
gereserveerd bedrag van € 20.000,= wordt vooralsnog aangehouden. 
 
Voor de duurzame krinloop is een composteer/fermenteer installatie aangeschaft. Deze wordt in 
maart 2016 uitgeleverd. Medio april 2016 start de inzameling van etensresten. Drie gebieden zijn 
in de voorbereiding meegenomen. Thiemsland, binnenstad en Hengelose es. De Hengelose es 
heeft actief aangegeven mee te willen doen. Voor de inzameling zullen bakfietsen worden ingezet. 
De gemeente doet een aanvullende investering om hierop jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in te zetten. De lange termijngedachte hierbij is structurele (ongeschoolde) arbeid 
genereren. 
 
Medio april volgt een starthandeling (publiciteitsactie) voor het inzamelen van etensresten bij 
appartementen en het verwerken tot voedingstof voor de tuin. Eind juni 2016 volgt een 
publiciteitshandeling gericht op de producten van de stadstuin.  
 
Besteding in het 1e jaar voor de duurzame krinloop waren € 24.500,= . In maart en april staat voor 

€ 28.000,= in opdracht.  
 
Het waterschap heeft onlangs een impressie voor de sanering en het beekherstel gepresenteerd 
aan de betrokkenen van de stadstuin. Voorbereiding en uitvoering is nog onduidelijk. Ook is niet 
concreet of er binnen de periode van deze subsidie een definitieve inrichting volgt.  
 
Na de zomer van 2016 volgt hierover wel meer duidelijkheid. 
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