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Raadsvragen over tegeltuintjes en 
het NK-tegelwippen. 

3319129  $datumond$ 

Geachte heer/mevrouw, 

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 

 

Bij brief heeft u vragen gesteld over tegeltuintjes en het NK-tegelwippen. 
 

Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden. 
 

Vraag 1: Is het college op de hoogte van het NK-tegelwippen? En kunnen zij de 
doelstellingen ervan onderschrijven? 

Het college is op de hoogte van het NK-tegelwippen. Op 12 oktober 2021 is dit ook besproken met 
de partners aan de groene tafel (NMRH, Groei & Bloei, IVN, KNNV, Gildebor en gemeente).  

De doelstellingen van deze actie om grijs plaats te laten maken voor groen onderschrijven wij zeer 
zeker. Het gemeentelijk project “Van grijs naar groen” is daar een mooi voorbeeld van. 

 
Vraag 2: Is het college bereid te kijken hoe de inwoners van Hengelo geholpen kunnen 

worden bij de aanleg van tegeltuintjes? Bijvoorbeeld door kosteloos tegels af te voeren? 
De mogelijkheid om tegeltuintjes aan te leggen bestaat in Hengelo al lang. We hebben bewoners 

verschillende keren opgeroepen om hiervan gebruik te maken. Informatie hierover is te vinden op 
de website van Hengelo, https://www.hengelo.nl/straattegeltuintjes . Daarnaast faciliteren we 

bewoners als we riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden uitvoeren. Een mooi voorbeeld is de 
herinrichting van de Henry Dunantstraat. Bij het “ontstenen” van de voortuinen konden bewoners 

kosteloos tegels laten afvoeren. Daarnaast kregen ze korting op de aanschaf van plantmateriaal. 
De noodzakelijke werkzaamheden op particulier terrein voor het afkoppelen van hemelwater 

werden meegenomen in het project.  
Hoe we inwoners verder gaan stimuleren hangt ook samen met de keuzes die gemaakt gaan 

worden in de op te stellen klimaatadaptatiestrategie en de bekostiging daarvan.  
 

Vraag 3: Kan er gekeken worden naar de communicatie hieromtrent, zodat de inwoners 
van Hengelo meer uitgenodigd worden om verstening tegen te gaan en vergroening te 

bevorderen en daarmee zorgdragen voor een beter klimaat? 
Ja dat kan zeker. In het voorjaar van 2021 is hier ook veel aandacht voor geweest. Het initiatief 

www.groenblauwtwente.nl is hier een mooi voorbeeld van. Als Hengelo hebben we hier on- en 
offline veel aandacht aan besteed. 

Daarnaast hebben we in 2021 gesprekken gevoerd met inwoners over klimaatadaptatie. 
Vergroening en stimuleren van biodiversiteit waren hier belangrijke thema’s. Ook zijn we met het 

project “Van grijs naar groen” druk bezig; nu alweer in de vierde Hengelose wijk. Met een nieuw 
maaibeleid en de soortkeuze bij aanleg van beplantingen zetten we in op het stimuleren van 

biodiversiteit. 
Sinds enkele jaren zijn we als gemeente Hengelo aangesloten bij stichting Steenbreek. Deze 

stichting zet zich in om bewoners en bedrijven te stimuleren meer groen aan te brengen op eigen 
terrein. De gemeente geeft ook hieraan aandacht via haar communicatiekanalen. 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/straattegeltuintjes
http://www.groenblauwtwente.nl/
https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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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 

 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 

$naam$ 


