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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Informerende brief en 
beantwoording Raadsvragen 

inzake locatie Cruys 
Voorberghstraat 

3367069  1 februari 2022 

 
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 

 
 

N.a.v. van uw gestelde raadsvragen, ingediend door mevrouw Mooijman van Partij GroenLinks, 
geven wij onderstaand een reactie op uw vragen.  

 
1) Als een gymzaal gesloten wordt, wordt er dan met alle betrokkenen gecommuniceerd? 

 
Ja, dit wordt aan alle huurders gecommuniceerd door Sportverhuur en Sportservice 

(gemeente Hengelo). 
 

2) Wat zijn de procedures en termijnen rond een dergelijke sluiting? Is het bijvoorbeeld de 
hoofdgebruiker die met de onderhuurders communiceert? Of doet de gemeente dit als 

eigenaar zelf?  
 

Wanneer een locatie gaat sluiten wordt er door de betreffende beleidslijn, in het geval van 
locatie Cruys Voorberghstraat is dit Sportverhuur en Sportservice, aan alle huurders 

gecommuniceerd dat de locatie sluit. Binnen de huidige ‘Gebruiksvoorwaarden 
Binnensportaccommodaties’ is opgenomen dat een locatie minimaal vier weken van te 

voren opgezegd dient te worden.  
 

3) Is er een mogelijkheid voor medegebruikers om gemakkelijk aan een overzicht van 
beschikbare ruimte te komen? 

 
Elke huurder heeft toegang tot het verhuursysteem van Sportverhuur en Sportservice en 

kan inloggen om alle (beschikbare) ruimtes en locaties in te zien. Daarnaast kan 
Sportverhuur en Sportservice elke (mogelijke) gebruiker voorzien van een actueel 

overzicht van beschikbare ruimtes. 
 

 
Graag delen wij naast de gestelde vragen verdere informatie over locatie Cruys Voorberghstraat en 

het accommodatiebeleid.  
 

In het huidige accommodatiebeleid staat opgenomen dat gemeente Hengelo binnensport(en) 
faciliteert op het niveau van de stad en alleen in gemeentelijk vastgoed, indien het vastgoed wordt 

gebruikt voor onderwijshuisvesting (bewegingsonderwijs). Ook is vastgesteld dat wanneer een 
onderwijshuisvesting wordt gesloten de betreffende sporthal/zaal ook sluit. Ook heeft het vertrek 

van onderwijshuisvesting directe gevolgen op de bekostiging van de betreffende locatie. 
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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 

Wanneer de locatie niet meer wordt gebruikt voor onderwijshuisvesting (bewegingsonderwijs) is 
opgenomen dat panden aangemerkt kunnen worden voor verkoop/herontwikkeling. Met ingang van 

01 september 2021 wordt locatie Cruys Voorberghstraat niet meer gebruikt voor 
onderwijshuisvesting (bewegingsonderwijs).   

  
16 augustus 2021 heeft Sportverhuur en Sportservice alle huurders schriftelijk geïnformeerd over 

de situatie en sluiting van locatie Cruys Voorberghstraat. In totaal maakten 12 huurders gebruik 
van locatie Cruys Voorberghstraat en momenteel zijn er nog drie huurders die nog geen nieuwe 

locatie hebben gevonden. De overige huurders hebben een andere invulling gevonden.  
 

De gemeente Hengelo heeft besloten en medegedeeld aan de drie huurders om locatie Cruys 
Voorberghstraat tot uiterlijk 31 juli 2022 beschikbaar te stellen voor verhuur.  

 
Om de verdere procedure te bespreken is ambtelijk een afspraakvoorstel ingediend bij de 

overgebleven huurders om te praten over de huidige en toekomstige situatie en mogelijke 
vervangende locatie(s). Momenteel wordt er ambtelijk onderzoek verricht voor verdere invulling 

betreffende locatie Cruys Voorberghstraat alsook behoefte onderzoek op het gebied van 
sportaanbod en vraag binnen Hengelo. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


