
 

Hengelo, 1 oktober 2021 

 

Belazerd door de gemeente 

Vol verbazing lazen wij in de Twentsche Courant Tubantia van 30 september j.l. 

het artikel Infestos: “Belazerd door gemeente”. 

Er is in 2018 schijnbaar contact geweest door het investeringsbedrijf en de 

gemeente Hengelo rond het toevoegen van een hotelfunctie rond het 

verenigingsgebouw. Uit het artikel in de krant kunnen wij opmaken dat de 

zorgen van het investeringsbedrijf worden weggenomen door de reactie van de 

gemeente doordat de eventuele hotelfunctie die zou worden toegevoegd van 

ondergeschikte aard zou moeten zijn.  

Het begrip “ondergeschikte aard” komt niet overeen met de 80 hotelkamers 

die toegevoegd gaan worden in de plannen.  

Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben wij informatie nodig. 

• Wij vragen hierbij dan ook de correspondentie op die er geweest is in 

2018 tussen de gemeente en de investeringsmaatschappij.  

Daarnaast hebben wij de volgende vragen: 

• Hoe het kan dat de gemeente geen verslag heeft van de planbespreking 

met Snelder-Zijlstra bedrijfsmakelaars wanneer dit gesprek tevens 

bepalend is geweest om deze plannen door te zetten? 

• Waarom is de gemeente niet eerder met het investeringsbedrijf in 

contact gegaan om de nota van uitgangspunten op een vroeg tijdstip aan 

hen voor te leggen en samen met hen in te schatten wat dit voor hen kan 

betekenen, helemaal als de gemeente een uitspraak heeft gedaan als 

zijnde “de toevoeging moet van ongeschikte aard zijn”. 

• Mocht uit de opgevraagde correspondentie blijken dat deze uitspraken 

daadwerkelijk zijn gedaan welke mogelijkheden zijn er dan nog om de 



hotelfunctie uit de nota van uitgangspunten te schrappen? Welke 

consequenties brengt dat met zich mee? 

• Mocht uit de opgevraagde correspondentie blijken dat deze uitspraken 

daadwerkelijk zijn gedaan, hoe kijkt u dan aan tegen het begrip 

betrouwbare overheid? 

• Had u als college, toen u het plan aan de raad presenteerde voor de 

volledigheid niet moeten aangeven dat er ook afspraken zijn gemaakt 

met de investeringsmaatschappij betreffende “de toevoeging van een 

hotelfunctie moet van ongeschikte aard zijn”? 

• Kunt u zich voorstellen, dat mochten deze uitspraken zijn gedaan dat de 

gemeenteraad tot een ander besluit was gekomen? 

•  

Wij zien uw antwoorden en de opgevraagde informatie graag snel naar de raad 

toekomen, zodat we over deze onduidelijkheid een oordeel kunnen vormen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Marie-José Luttikholt 

Fractievoorzitter PvdA Hengelo 


