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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

ecologisch maaibeheer 3451387  12 juli 2022 

Geachte leden van de raad, 

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 2020 heeft u het besluit genomen over het initiatiefvoorstel ‘ecologisch maaibeheer’ om in 

principe over te gaan tot het structureel ecologisch maaien van alle gemeentelijke bermen. 
Dat betekent dat we bermen en graslanden anders gaan maaien, zodat er meer bloeiende 

kruiden verschijnen. Dat is goed voor de bijen en de vlinders en voor de biodiversiteit in het 
algemeen.  

Er is overeengekomen dat jaarlijks de voortgang zal worden geëvalueerd waarbij wordt 

ingegaan op de financiële aspecten. 

 

Gildebor is onze uitvoerende organisatie voor wat betreft het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Op 1 juli jongstleden is zij van start gegaan met een deel van de opdracht 

dat kan uitgevoerd worden met eigen personeel. De andere delen worden door aannemers, 

in opdracht van Gildebor, uitgevoerd. 

Gildebor heeft opnieuw berekeningen gemaakt op basis van de huidige inzichten en 

kostprijzen. Het lijkt dat er een significant verschil te zien is in de totale kosten voor de 

komende jaren anders dan in 2020 is ingeschat. Het is voor ons, de gemeente Hengelo, op 

dit moment niet inzichtelijk waardoor de verschillen worden veroorzaakt en wat dit betekent 

voor de opdracht aan Gildebor om ecologisch te gaan beheren. 

Om geen onaanvaardbaar financieel risico aan te gaan heeft het college besloten nader 

onderzoek te doen naar de verschillen voordat Gildebor aannemers een definitieve opdracht 

zal geven. 

 

De resultaten uit dit onderzoek zullen u in september worden aangeboden voorafgaand aan 

de behandeling van de begroting. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


