
 

 
Aan het college van B&W van gemeente Hengelo 
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
 
 

Hengelo, 21 maart 2018, 

 

Betreft: zienswijze omgevingsvergunning Het Plein nabij 10 

 

Geachte leden van het college, 

In het Gemeentenieuws van 13 maart 2018 publiceert u, dat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
heeft ontvangen voor het realiseren van circa 62 tijdelijke parkeerplaatsen gelegen aan Het Plein nabij 10, 7559 
SR, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. 
 
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening dient hierbij de volgende zienswijze in: 

a. Groen voor groen, geen afdichting van goed doorlaatbare begroeide bodem met bestratingsmateriaal. 
Dit niet alleen in verband met het waterbeheer, maar ook als behoud van de groene vierkante meters 
op het voormalige erf van ‘Kloas-an-de-brug’.  

b. Deze tijdelijke vergunning zou op geen enkele wijze de realisatie van het Groenconvenant Plein 
Westermaat volgens het plan-Maris in de weg mogen staan of opschorten. 

c. In de eventuele omgevingsvergunning zien we graag de randvoorwaarden, waarin afgebakend wordt 
welke termijn bedoeld is met tijdelijk, of deze termijn verlengd kan worden en hoe lang en volgens 
welke procedure. 

d. Ook al is het een aanvraag voor ‘tijdelijke’ parkeerplaatsen, we zijn van mening dat het in strijd blijft 
met het bestemmingsplan. De tijdelijkheid is geen precedent om de strijdigheid met het 
bestemmingsplan buiten werking te stellen en de vergunning te verlenen. Tijdelijk kan weleens erg 
lang gaan duren en te rekkelijk  omgegaan met bestemmingsplannen dient voorkomen te worden. 

e. Het bedoelde parkeerterrein grenst aan het gebied waar zich de overblijfselen bevinden van het oude 
schipperscafé Klaos an de Brug.  Wij willen er bij u op aandringen dat de fundamenten van dit gebouw 
zorgvuldig worden bewaard, zodat, voor het geval dat Bauhaus het pand alsnog opnieuw zou willen 
gaan optrekken, dit dan als historisch bijgebouw van Bauhaus kan worden gebruikt. Hier is immers, 
zoals ons terloops is meegedeeld, oppervlakkig onderzoek naar gedaan. 

f. Wij gaan ervan uit dat de aanwezige oude bomen op het erf zullen worden gespaard. 
 
 
Desgewenst willen we deze zienswijze nader toelichten. 
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. 
 
 
 
   

 

 
 
 
     Heleen Driessen,  Rob Lehr, 
     coördinator werkgroep R.O. secretaris. 


