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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over het geschil 
tussen de gemeente en de 

bewonerss Berendinastraat m.b.t. 
de damwand in Lauravijver 

3341627  8 maart 2022 

Geachte heer Megelink, 

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 

 

In uw brief van 24 november 2021 heeft u ons een aantal vragen gesteld over de damwand in de 
Lauravijver. Deze vragen geven wij hieronder weer met onze antwoorden.   

 
● 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.  

 
Antwoord: In de loop der tijd zijn diverse opties de revue gepasseerd. De gemeente heeft altijd de 

voorkeur gehad om de damwandconstructie in eigendom te hebben en te onderhouden, maar de  
toegang tot de damwand voor onderhoudswerkzaamheden moest wel zijn verzekerd. De bewoners 

verzetten zich op enig moment tegen een onderhoudspad, ondanks onze verzekering dat dit geen 
vrij toegankelijk wandelpad zou worden. Daarop zijn we tijdens de bewonersbijeenkomst van juni 

op twee andere opties uitgekomen.  
Op 21 januari 2022 heeft een goed overleg plaatsgevonden met twee bewoners en hun raadsman 

(namens de bewoners). De bewoners hebben aangegeven terug te willen naar de uitgangspunten 
van het gemeentelijk voorstel uit 2019. De gemeente heeft op haar beurt constructief gekeken 

naar een oplossing.  
 

Afgesproken zijn de volgende punten: 
 

 Er komt een inventarisatie van het groen en een goede inventarisatie van de bomen. Vóór 
eventuele verkoop pleegt de gemeente met de betreffende bewoner/koper overleg en zijn 

koper(s) en gemeente het eens over de bomen die eventueel op het perceel blijven staan 
of gekapt moeten worden 

 De damwand wordt zo dicht mogelijk tegen de huidige wal en waterlijn aangelegd door en 
voor rekening van de gemeente.  

 De eigendom van de damwand berust bij de gemeente.  
 De gemeentegrond tot aan de damwand wordt verkocht aan de bewoners. Kavelgrenzen 

worden doorgetrokken tot aan de damwand. De koopprijs bedraagt € 89,-- per m2. 
  Op het deel wat gekocht wordt ligt een erfdienstbaarheid ten gunste van de gemeente 

zodat gemeente voor onderhoud bij de damwand kan als dit nodig is. 
  Het gekochte deel wordt groen gehouden en mag niet bebouwd worden met huisjes, 

schuttingen etc en zal geen obstakels bevatten die het onderhoud belemmeren. 
  De damwand zal niet recht maar glooiend worden aangelegd achter de kavels als dit 

mogelijk is zodat de “uitstulping” met bomen er op gespaard wordt. Dit ook in overleg met 

de betreffende bewoners. 
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 De raad moet akkoord geven voor verkoop van het deel dat aangemerkt is als 
hoofdgroenstructuur 

 
 

● 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?  
 

Antwoord: Wij hebben constructief gekeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van 
zowel de bewoners als die van de gemeente. Het fair-play beginsel is daarbij in acht genomen. 

 
 

● 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?  
 

Antwoord: In de loop der tijd zijn diverse oplossingsrichtingen naar voren gekomen. Maar 
uiteindelijk is een oplossing bereikt die zowel de bewoners als de gemeente acceptabel vinden.  

 
 

● 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.  
 

Antwoord: De raad moet akkoord geven voor verkoop van het deel gemeentegrond dat 
aangemerkt is als hoofdgroenstructuur. De raad zal worden verzocht om die toestemming te 

verlenen. Via het college zal een uitgewerkt voorstel dat in co-creatie met de bewoners is 
opgesteld aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. Dat gebeurt nadat alle bewoners 

individueel aan de gemeente kenbaar hebben gemaakt dat ze akkoord zijn met de gekozen 
oplossing en de koopprijs. Op dat moment staat vast dat er een 100 % gedragen oplossing is 

waardoor de toegang tot de damwand ook gewaarborgd is. 
De bewoners zijn op de hoogte dat er nog wel een beslissing van uw raad moet komen en de 

gewenste situatie nog niet vastgesteld is. 
 

 
● 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?  
 

Antwoord: de damwandconstructie wordt door en voor rekening van de gemeente aangelegd en 
blijft ook eigendom van de gemeente. De kosten worden niet doorberekend aan de bewoners.  

 
 

● 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?  
 

Antwoord: De bewoners hebben aangegeven bereid te zijn de grond te kopen. Het complexe 
vraagstuk van verjaring kan daarmee buiten beschouwing worden gelaten.  

 
 

● 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.  
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Antwoord: Wij verwijzen naar onze antwoorden onder punt 1 en 5.  
 

 
● 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?  

 
Antwoord: Wij verwijzen naar ons antwoord onder punt 1.  

 
 

● 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 ? 

 
 

Antwoord: een mediation traject hoeft niet meer te worden gestart. De zaak is inmiddels in goed 
overleg geregeld.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


