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BEGELEIDENDE BRIEF AAN COMMISSIE FYSIEK HENGELO EN PROVINCIE 
OVERIJSSEL,  
 
Hengelo, 2 december 2008 
 
Geachte Leden van de Gemeenteraad/Geachte Leden van Provinciale Staten, 
Geachte Wethouder Milieuzaken Hr. G. Weber, 
              Wijkwethouder Hengelo zuid Hr. J. Bron, 
              Gedeputeerde Milieuzaken Hr. Th. Rietkerk. 
 
Vanwege toenemende overlast van lawaai, trillingen, stank en stof, veroorzaakt door de 
industrie langs het Twentekanaal, hebben een aantal bewoners de koppen bij elkaar gestoken 
en besloten de medebuurtbewoners te vragen wat zij vinden van deze overlast. 
Zoals we wel hebben vermoed, blijkt er nu grote steun onder de hele Hengelose bevolking te 
bestaan om de overlast te laten stoppen. 
 
Het (gezoneerd) industrieterrein Twentekanaal te Hengelo is in 1992 als zodanig aangewezen. 
Sinds die tijd zijn de grenzen enkele malen aangepast, waarbij het terrein feitelijk is 
uitgebreid. De bedrijvigheid op het industrieterrein neemt gestadig toe en er is sprake van 
uitbreiding. Het bestemmingsplan voor de aangrenzende wijk(en) dateert van ver voor 1992 
en is sindsdien ongewijzigd gebleven. 
 
Daardoor is een situatie ontstaan waarbij een wijk met woningen en scholen feitelijk direct 
aan een industrieterrein met zware en gevaarlijke (categorie 5 volgens de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten) industrie grenst. De bewoners van die wijk ondervinden toenemende 
overlast van de bedrijvigheid op het industrieterrein en vrezen voor hun gezondheid en 
veiligheid. 
 
Naast de ondersteuning voor onze eis deze overlast tegen te gaan, hebben we ook van veel 
bewoners hun specifieke klachten kunnen vernemen. Zowel bij de ondertekening aan de  deur 
als via de e-mail hebben we daarop reacties binnengekregen, die we hier ook als bijlage 
toevoegen. Dit overzicht is niet compleet. 
 
De bewoners – burgers van Hengelo – hebben het gevoel door het bestuur van Hengelo – dat 
de hierboven beschreven situatie welbewust heeft doen ontstaan en zelfs bevordert, in de 
steek te zijn gelaten. Om dit standpunt kracht bij te zetten en om het probleem onder uw 
aandacht te brengen, bieden wij u hierbij de volgende, doorruim 550 personen ondertekende 
petitie aan. 
 
Wij, ruim 550 bewoners van Hengelo en vooral Hengelo zuid, zijn de overlast van lawaai, 
trillingen, stank en stof, veroorzaakt door het industrieterrein Twentekanaal nu zat!!! 
 
Wij vragen de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel om: 
• Een onderzoek te doen naar de effecten van deze industrieën op onze gezondheid, 
veiligheid en het milieu en naar de toe en/ of afname daarvan. 
• Zware, onveilige en vervuilende industrie terug te dringen. 
• De bewoners te informeren over wat de overheid gaat doen om deze problemen op te 
lossen.  
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Naar onze mening zou het volgende hieraan bijdragen: 
 
 Een overzicht van de overlastmeldingen bij gemeente en provincie (Meldpunt Overijssel) 
over 2006, 2007 en 2008 en de maatregelen/ acties, die hierop door gemeente en provincie 
zijn genomen. 
 
 
Wij, bewoners Last in Zuid, 
 
Correspondentieadres:  Maanstraat 13 7553 DT Hengelo 
074- 243 1117 marianne_o_e@hotmail.com  


