
 

 

Aan:   College van B&W 
Per email: raadsgriffie@hengelo.nl  
Datum:  08-02-2022 
Inzake:   Plannen Noordtak Betuwelijn 
 

Artikel 21-01-2021 

https://www.1twente.nl/artikel/1223681/bewoners-driene-verzetten-zich-tegen-noordtak-

betuweroute-behoud-de-twentse-natuur  

 ,,Deze motie, die de staatssecretaris oproept om de Noordtak te realiseren, is door 148 

Kamerleden ondersteund!”, zegt Fahid Minhas VVD. ,,De VVD-fractie wil bij het ontwerp, 

aanleg en realisatie wel graag een goede inpassing zien in de regio. Dat is minstens zo 

belangrijk.”  

In 2021 heeft het Rijk besloten dat er een studie moet plaatsvinden inzake spoorgoederenvervoer 

naar Noordoost Europa. Lokaal Hengelo heeft de volgende vragen: 

1. Als plannen definitief zijn, kun je vaak nog weinig veranderen. Waarom heeft de betreffende 
VVD Wethouder de Raad niet eerder geïnformeerd over deze plannen, daar 
goederenvervoer een vast agendapunt is tijdens het Bestuurlijk Overleg goederenvervoer 
Oost Nederland? 

2. Wat vindt het College van B&W van deze plannen? 
 

Het prachtige Lonnekermeer is een Natura2000 gebied. Maar denk ook aan de betekenis van de 

omgevingsvisie Hengeloos Buiten o.a. Groot Driene. De betreffende Wethouder geeft in deze visie 

zelf een prachtig voorwoord.  

Een tekst uit de visie: 
De bewoners zijn erg gesteld op het aantrekkelijke landschap en dat willen ze graag zo houden. De 

boeren in het gebied geven het gebied het eigen karakter en zijn ook van belang voor behoud van 

het landschap. De nabijheid van het landschap Driene is voor het woongenot in de aangrenzende 

wijken ook van groot belang. Om het echte buitengevoel te versterken en de stadsrand 

aantrekkelijker in te passen, gaan we inzetten op het toevoegen en/of versterken van 

landschappelijke elementen zoals houtwallen. Daarmee wordt het zicht op de stadsrand doorbroken 

met groene elementen en krijgt het landschap meer diepte. Boeren kunnen daar in het beheer ook 

een belangrijke rol in spelen, als ‘hoeder van het agrarische cultuurlandschap’. 

3. De Wethouder is trots op de omgevingsvisie Hengeloos Buiten. Een pluim op zijn carrière als 

Wethouder. Lokaal Hengelo verwacht dan ook een actieve en niet afwachtende houding van 

de Wethouder en zijn opvolger. Wat gaat de Wethouder ondernemen om deze visie in tact te 

houden? 
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4. Verschillende belangengroepen en inwoners hebben kenbaar gemaakt zich te verzetten 

tegen de plannen m.b.t. de Noordtak. Wat is er opgestart in kader van transparantie over 

verdere onderzoeken, en participatie van belangengroepen en inwoners in Hengelo? 

5. Gaat de Wethouder over de vervolgstappen met regelmaat de Raad informeren? Zo ja, graag 

frequentie of planning aangeven. 

6. Kan B&W aangeven of de omgevingsvisie Hengeloos Buiten nu verder wordt uitgewerkt? 

Denk bijvoorbeeld aan aanpakken sluiproutes, versterken houtwallen in Groot Driene etc. Of 

wordt dit nu stilgelegd?  

7. Hoe verhoudt met deze plannen de stikstofproblematiek zich tot de bestaande vergunningen 

en nieuwe vergunningen van onze boeren?  

 

In afwachting op uw antwoorden. 

Met vriendelijke groet, 
Seviye van Wier – Koca 
Fractievoorzitter Lokaal Hengelo 
 
 

 
 

 

 


