
 

Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 28 januari 2021 

  

Betreft:  Proces standplaatsenbeleid 

 

Geacht College,  

In de politieke markt van 26 augustus 2020 werd over de aanpassingen van het nieuwe 
standplaatsenbeleid gesproken. Een besluit wat tot ontevredenheid maar ook tot existentiële zorgen bij 
zowel standplaatshouders als winkeliers leidde. Veel standplaatshouders hebben tijdens de politieke 
markt op 26 augustus dan ook gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Aandachtspunten waren hier o.a. 
het invoeren van een loting, de verschuiving van meerdere dagen naar eenmaal per week, de maximale  
geldigheidsduur van 5 jaar, de regeling omtrent bedrijfsovername en het verdwijnen van standplaatsen.  

De wethouder toonde begrip en zei, dat er naar de belangen van de standplaatshouders wordt gekeken 
en de beleidsregels n.a.v. de inspraak worden heroverwogen. Inmiddels is de looptijd van de huidige 
vergunning verlengd met als einddatum 31 december 2021.  

Desondanks benaderden ons standplaatshouders, die zich zorgen maken over het proces. Zij ontvingen 
individueel post van de gemeente met procesinformatie over het standplaatsbeleid. Daarin komt ter 
sprake, dat Gemeente Hengelo met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) in gesprek 
is gegaan, dat de nieuwe beleidsregels te zijner tijd ter inzage worden gelegd en vergunninghouders die 
in aanmerking komen voor het overgangsrecht na definitieve vaststelling van het beleid bericht 
ontvangen.                

ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen: 
 

1. Is het college ervan op de hoogte dat niet alle standplaatshouders in Hengelo aangesloten zijn bij 
de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)?  

2. Zo ja, hoe informeert het college, gezien het voortraject, álle standplaatshouders en (betrokken) 
winkeliers in een vroeg stadium en hoe worden zij meegenomen in het opstellen van het nieuwe 
beleid? 

3. Is het college bereid om het aangepaste nieuwe beleid met de raad te delen, ook al gaat het om 
een collegeaangelegenheid? 

 
Wij kijken uit naar uw beantwoording.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Susanne van den Beukel 
Fractievoorzitter ChristenUnie Hengelo 


