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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over toevoeging 
hotelfunctie de Koppeling Hart van 

Zuid 

3314921  2 september 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 

 

U heeft op 4 oktober 2021 raadsvragen gesteld over de toevoeging van een hotelfunctie in de 
Koppeling in Hart van Zuid.  

 
Naar aanleiding van onder meer deze vragen hebben wij de gemeenteraad met een brief d.d. 15 

oktober 2021, zaaknummer 3314921, geïnformeerd over het proces dat wij in het kader van de 
Nota van Uitgangspunten voor de Koppeling zouden doorlopen. In deze brief hebben wij 

aangegeven dat inhoudelijk nog niet op een deel van de vragen in konden gaan. Dit omdat 
inhoudelijk pas een standpunt ingenomen kon worden bij de weging en beantwoording van de 

ingekomen zienswijzen op de concept Nota van Uitgangspunten. We hebben aangegeven dat wij de 
beantwoording van de vragen daarom zullen meenemen bij de besluitvorming over de Nota van 

Uitgangspunten voor de Koppeling. En dat de vragen zullen worden beantwoord in het raadsadvies 
dat daarvoor aan de raad wordt voorgelegd.  

 
Op 21 oktober 2021 stuurde u een vervolgbrief waarin u aangaf graag antwoord te willen hebben 

op de door u eerder gestelde vragen van 4 oktober. Deze vragen zijn op 2 november 2021 
beantwoord. (zaaknummer 3323684). Hiermee zijn ook de vragen, die op 4 oktober stelde, voor 

een groot deel beantwoord.  
 

We zijn nu zo ver dat we de Nota van Uitgangspunten voor de Koppeling aan de raad ter 
vaststelling kunnen voorleggen. De nog openstaande vragen worden beantwoord in de context van 

dat voorliggende raadsadvies. Kortheidshalve wordt naar deze zaak, met zaaknummer 3261787, 
verwezen.  

 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


