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Van                                                          : Gerrit Megelink Lokaal Hengelo

Inzake: Lauravijver

Geacht College,

Lokaal Hengelo vindt dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van de
gemeente een vertrouwenswaardig, betrokken en transparante houding. De gemeentelijke overheid
moet daarbij in een alsmaar complexer wordende samenleving dienstbaar zijn. Naast de noodzaak
van persoonlijke dienstverlening dient de gemeente uit te gaan van een gelijkwaardige relatie met
onze inwoners. Kortom, inwoners verdienen een vriendelijke gemeente, tenslotte is de klant koning.

Maar wéér lezen we in TCTubantia van 24-11-2021 dat de gemeente Hengelo in een juridische strijd is
verwikkeld. Het geschil? Wie moet er betalen voor het plaatsen van een hoognodige damwand in de
Lauravijver? De gemeente als eigenaar of de bewoners van de Berendinastraat? Aanvankelijke
afspraken/ voorstellen ( 2019) richting bewoners Berendinastraat (Lauravijver) worden niet
nagekomen. Al meer dan twee jaar duurt reeds deze twist. Een gemiste kans, geen minnelijke
middeling maar een keihard juridisch gevecht tussen gemeente en haar eigen inwoners is het
resultaat. Om enige helderheid te verschaffen zal ondergetekende onderstaand een kort feitenrelaas
weergeven.

FEITENRELAAS:

2019-06-07 Gemeente Hengelo: 1e uitnodiging waarbij de gemeente bewoners twee voorstellen
aanreikt. Met name ook een aanbod van beroep op verjaring van grond die bewoners gebruiken of
het kopen behoorde tot de mogelijkheden voor de bewoners aan de Berendinastraat. (gemeenteraad
niet in gekend)

2019-08-26 Gemeente Hengelo: informatie brief koop verjaring extra afspraken. ( uw kenmerk
2390833)  Citaat: ‘Bij koop van het gehele stuk tot aan de keerwand dragen we 11m2 “om niet” over.
Resterend gedeelte van circa 7m2 geldt de verkoopprijs van 82 euro/m2. U bent dus ongeveer 574
euro kwijt exclusief bijkomende kosten van het kadaster, notaris etc’. ( gemeenteraad niet in gekend)

2019-09-10. Koper Berendinastraat Alberts in antwoord schrijven 2390833
In de beantwoording op het schrijven met het kenmerk 2390833 laat koper Alberts weten akkoord te
gaan met het gemeentelijk voorstel. ( gemeenteraad niet in gekend)

2019-11-05 Gemeente Hengelo: uitkomsten van 2e bijeenkomst. ( uw kenmerk 2390833)
Citaat: ‘Gemaakte individuele afspraken en toezeggingen naar aanleiding van de eerste bijeenkomst
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en de gevoerde individuele gesprekken blijven van kracht. Deze zijn met u gecommuniceerd in onze
brief van 26-08-2019’ einde citaat

Op basis van het voorgaande mag ervan uit worden gegaan dat de deal rond is. Dus ook w.b.t. de
koper(s). Echter na overleg met de Natuur-en Milieuraad besloot de gemeente éénzijdig de gemaakte
afspraken en voorstellen in de prullenmand te gooien. Een juridisch gevecht is geboren.

In het verlengde van het vorenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen:

● 1. Bent u met ondergetekende eens dat in 2019 inwoners voorstellen/ beloften zijn gedaan
die vanaf medio 2020 éénzijdig door het college zijn teruggedraaid? Zo ja?, waarom het
niet-nakomen van de gedane beloften?  Zo nee?, graag uitleg.

● 2.  Bent u met ondergetekende eens dat u inzake onderhavige kwestie in strijd handelt met
het fair-play beginsel? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo nee?, graag uitleg
waarom niet?

● 3.  Bent u met ondergetekende eens dat we betreffende deze kwestie niet kunnen spreken
over een dienstbaar en vertrouwenswaardig college richting onze inwoners? Zo ja, waarom zo
gehandeld? Zo nee?, waarom dan wel correct gehandeld?

● 4. Bent u met ondergetekende eens dat voor welk besluit dan ook, de gemeenteraad
hiervoor ontheffing dient te verlenen? Zo ja?, waarom is de gemeenteraad hierin niet
gekend? Zo nee?, graag uitleg.

● 5.  Is de conclusie correct dat na het éénzijdig wijzigen van het aanbod/ én
toezeggingsvoorstel ( 2019) van het college een bewoner geen 574 euro moet meebetalen ,
maar 4293 euro, 8x zoveel? Variërend zelfs tot 8869 euro per inwoner staat te lezen. Vindt u
dat u hierbij in redelijk-en billijkheid met onze inwoners acteert? Zo ja?, graag uitleg. Zo nee?,
gaat u het herstellen?

● 6. Is het college genegen bij plaatsing keer- damwand rekening te houden met uw
toezeggingen uit 2019 waar u aangeeft over mogelijke verjaring? Zo ja, waar praten we dan
over? Zo nee?, waarom niet?

● 7. Gemeente pleegde jarenlang geen onderhoud aan de verzakkende oever en groen maar
legt de verantwoordelijkheid en de herstelkosten van de damwand op het bord van de
bewoners, zo staat te lezen. Is deze conclusie juist? Zo nee?, graag uitleg.

● 8. Heeft het college uiteindelijk de bewoners 10% korting op de genoemde bedragen
aangeboden als een soort pleister op de wonde?  Zo ja?, een lichte vorm schuld bekennen?
Zo nee?, hoe dient het dan gekwalificeerd te worden?

● 9.  Tot slot, gelet op het opgemelde dossier ligt een spoedprocedure op de loer en dat
moeten partijen niet willen. Vandaar de vraag aan het college om mediation voor te stellen
en dat partijen zich hieraan committeren. Bent u het met ondergetekende eens? Zo ja?, gaat
u initiatief nemen tot mediation? Zo nee, waarom niet ?

Mag ik van u vernemen?

Met hartelijke groet,

Gerrit Megelink

Raadslid Lokaal Hengelo


