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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

trillingen wethouder kampstraat 3439331  12 juli 2022 

Geachte heer Mulder, 

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 

 

Namens uw fractie heeft u aan ons vragen gesteld met betrekking tot klachten die vermoedelijk 
veroorzaakt worden door de Metaalrecycling den Oudsten. U heeft hier vragen over en stelt deze 

aan ons. 
 

Hieronder leest u de antwoorden op uw vragen. 
 

1. Wat moet er gebeuren om die aangetoonde overlast door trillingen voor deze bewoners te 
stoppen.  

De installatie bij den Oudsten die de overlast veroorzaakt moet aangepast worden, hiervoor is 
materieel nodig en hiervoor moeten de levertijden worden afgewacht. 

 
2. Wordt er gehandhaafd? En zo ja welke maatregelen worden genomen? Zo nee, waarom niet?  

Op 13 april 2022 hebben wij een definitieve last onder dwangsom opgelegd aan den Oudsten. Voor 
31 juli 2022 moet de installatie voldoen. Mocht de installatie niet voldoen aan de normen met 

betrekking tot trillingshinder, wordt een dwangsom verbeurd. Den Oudsten heeft aangegeven de 
installatie aan te passen. 

 
3. Waarom is de raad niet geïnformeerd over de stand van zaken.  

In het vragenkwartier d.d. 20 april 2022 is uiteengezet dat er een dwangsomprocedure loopt en 
hoe deze in zijn werk gaat. Onlangs is dit besluit verlengd tot 31 juli 2022. Dit is mandaat 

afgehandeld door de omgevingsdienst en ambtelijk afgestemd. Er is voor deze verlenging onder 
andere gekozen omdat uit de zienswijze is gebleken dat het stilleggen van de pers van dermate 

invloed is op het bedrijfsproces dat het bestaansrecht van de onderneming hierdoor in gevaar 
komt. De onderdelen die nodig zijn om de installatie aan te passen zullen niet eerder arriveren. Op 

grond van vaste jurisprudentie zijn wij dan geboden om een redelijke termijn te stellen om de 
overtreding te kunnen herstellen. Daarnaast laten recente metingen zien dat er nog steeds sprake 

is van een overschrijding van de trillingennormen, deze zijn niet gevaarlijk maar als hinderlijk te 
bestempelen. 

 
4. Wat kan de bewoners nu oprecht worden verteld? Wie gaat uitleg geven over deze gebroken 

beloften, loze toezeggingen?  
Hetgeen hierboven is uiteengezet zal in een informerende brief aan de bewoners uitgelegd worden. 

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3439331  

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 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


