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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 

 

 
Op 23 december 2021 heeft de fractie van de PVV schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van 

een artikel in de Tubantia over de juridische procedure die wordt gevoerd tegen het winterterras 
van De Appel. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 
Vraag 1.  
Is het college het met PVV Hengelo eens dat Hengelo weer een bruisende en gezellige binnenstad 

moet worden? Zo ja, waarom dan dit kinderachtige besluit om de Appel geen winterterras te 
gunnen?  

 
Antwoord 1. 

Ja en om dat doel te bereiken zijn er keuzes gemaakt. Een van die keuzes is om in de horecavisie, 
die door uw raad in 2017 is vastgesteld, een onderscheid te maken tussen het winkelgebied en 

horecagebied. Deze keuze is vervolgens is o.a. het actieplan voor de binnenstad bevestigd. De 
Appel is gelegen in het winkelgebied en binnen dit gebied is horeca ondergeschikt aan de 

winkelfunctie. Om die reden zijn hier zijn in tegenstelling tot het horecagebied enkel 
zomerterrassen toegestaan. Voornoemd uitgangspunt van de horecavisie is opgenomen in het 

kader voor de Omgevingsvisie voor de binnenstad en Hart van Zuid. Op 9 juni 2021 heeft uw raad 
ingestemd met dit kader. 

 
Vraag 2.  

Waarom mocht de Appel jaren wel een winterterras en nu niet meer?  
 

Antwoord vraag 2. 
Om het plaatsen van (winter)terrassen te reguleren is in 2013 het terrassenbeleid vastgesteld. Dat 

beleid is opgesteld om te bepalen waar terrassen mogen worden opgericht en wat hier de 
verschijningsvorm van mag zijn. Voordien stonden op verschillende plaatsen terrassen opgesteld 

zonder de benodigde vergunningen. Dat was ook het geval bij De Appel. Na vaststelling van het 
beleid in 2013 is herhaaldelijk besloten om invoering op te schorten. In 2019 is gestart met het 

uitvoeren van het vastgestelde terrassenbeleid. Vervolgens zijn met de betrokken ondernemers 
verschillende gesprekken gevoerd om te komen tot een gelegaliseerd terras. Bij De Appel hebben 

wij moeten besluiten om handhavend op te treden om de overtreding van het terrassenbeleid te 
beëindigen.  
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Vraag 3.  
Is het college het met PVV Hengelo eens dat het een slap excuus is, dat de Appel niet in de 

horecazone ligt, waar er eerder nooit een speciale horecazone is geweest? 
 

Antwoord vraag 3. 
Zie beantwoording vraag 1. 

 
Vraag 4.  

Is het college het met PVV Hengelo eens, dat je ondernemers in deze corona tijd en toch al zware 
tijd voor de Horeca, juist tegemoet moet komen?  

Zo nee, waarom niet?  
Zo ja, waarom dan geen winterterras voor de Appel? 

 
Antwoord vraag 4. 

Ja, dat doen we onder andere door het toestaan van grotere coronaterrassen en het niet heffen 
van precario voor terrassen (2020). Wij zijn echter van mening dat het terrassenbeleid een pijler is 

voor de transformatie van de binnenstad conform het actieplan voor een vitale Hengelose 
binnenstad. Om die reden willen wij vasthouden aan het terrassenbeleid. 

 
Vraag 5.  

Is het college het met PVV Hengelo eens, dat juist horeca en winkels bij elkaar een gezellige en 
uitnodigende werking heeft? 

 
Antwoord vraag 5. 

Ja, dat zijn we met u eens. Om die reden is in de verschillende beleidsdocumenten voor de 
binnenstad nadrukkelijk vermeld dat horeca een grote toegevoegde waarde heeft voor de sfeer en 

beleving van de stad.  Evenals winkels rekening dienen te houden met aanwezige horeca, geldt dat 
ook voor horeca v.w.b. aanwezig winkels. In het winkelgebied is zoals hiervoor aangegeven 

expliciet gekozen om enkel zomerterrassen toe te staan. Eén en ander vanwege de aanwezige 
winkels en de zichtbaarheid en bedrijfsvoering daarvan.  

 
Vraag 6.  

Is het college het met de PVV Hengelo eens dat er met 2 maten gemeten wordt in de horeca en De 
Appel niet dezelfde rechten en kansen heeft, als andere horeca gelegenheden, die wel een 

winterterras hebben en dit oneerlijke concurrentie is? 
 

Antwoord vraag 6. 
In het beleid is een onderscheid gemaakt tussen gebieden in de binnenstad. Voor die gebieden 

gelden verschillende regels. Er gelden per gebied verschillende regels maar daarmee is geen 
sprake van meten met twee maten. 

 
Vraag 7.  

Is het college bereid dit kinderachtige besluit terug te draaien?  
Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord vraag 7. 

Nee, wanneer bij De Appel een winterterras zou worden toegestaan dan is dat in strijd met 
vastgesteld beleid en de daarmee beoogde ontwikkeling van de binnenstad. Zie beantwoording 

vraag 1. 
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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 


