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Twente 8 februari 2022 
 
Vragenhalfuur 
CDA: Noordtak Betuweroute. 
Wij vernemen vanuit de recente media berichten dat er weer gesproken wordt over een 
noordelijke aftakking Betuwegoederenspoorlijn. Wat is hierin actueel en wat zou dit kunnen 
betekenen voor de Hof van Twente? 
 
PvdA: Noordtak Betuweroute.  
Er is recentelijk veel ophef ontstaan over de plannen over de aanleg van de Noordtak 
Betuwelijn, dwars door de Achterhoek. Is het college op de hoogte of ook de mogelijkheid 
van de Kanaallijn tussen Zutphen en Hengelo weer als optie van stal wordt gehaald? 

 
D66: Ventilatie scholen. 
In een Nieuwsbericht van de Rijksoverheid van vorige week lezen we het volgende: 
Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed te kunnen leren en leraren moeten veilig 
voor de klas kunnen staan, zeker in Coronatijd. 
Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, komt er een hulplijn voor 
scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt 
elk lokaal een CO2 meter. 
Dit betreft afspraken van het Ministerie met o.m. de VNG 
In 2020 en ’21 heeft D66 ook vragen gesteld over de ventilatie op onze scholen i.v.m. 
Corona. Uit de beantwoording daarvan kwam naar voren dat de meeste scholen in Hof van 
Twente het gelukkig goed voor elkaar hebben, maar dat gold nog niet voor alle scholen. Voor 
een aantal was financiering aangevraagd bij Het Rijk om de zaak op orde te krijgen. 
 
Gezien de nieuwe berichtgeving wil de fractie van D66 graag antwoord op de volgende 
vragen: 

- Wat is de situatie op dit moment m.b.t. de ventilatie op de scholen; is het inmiddels 
op alle scholen goed geregeld? 

- Is al voorzien in een CO2 meter in alle klaslokalen? 
 
D66: Participatie Plan Markelo Noord. 
Op 2 februari was de presentatie van het uitbreidingsplan noord in Markelo. Hier werden voor de 
aanwonenden de contouren van het woningbouwplan voor het eerst naar buiten gebracht. 
Het gaat om een plan van een projectontwikkelaar i.s.m. de gemeente. Het plan voorziet in 
mogelijkheden voor starterswoningen, senioren woningen en sociale woningbouw. Dat is 
natuurlijk heel mooi, want daar is veel behoefte aan. 
We maken ons echter wel zorgen rondom de participatie van omwonenden bij dit project. Aan 
hen is een kant-en-klaar plan gepresenteerd. Hoewel werd gesteld dat het plan niet in beton 
gegoten zou zijn lijkt het al dusdanig uitgewerkt dat het lastig wordt hierin nog echt iets te 
wijzigen. Het is de bedoeling het plan in het tweede kwartaal ter inzage te leggen, dan kunnen 
zienswijzen worden ingediend. Gezien de procedure tot dusver is te verwachten dat deze 
zienswijzen zeker zullen komen, waardoor het plan ongetwijfeld ernstige vertraging gaat oplopen. 
De grote opkomst bij de 2e informatie avond gisteren laat zien dat er vanuit de buurt er absoluut 
de wil is er iets moois van te maken. 
 
 
De fractie van D66 heeft de volgende vragen: 

* Waarom wordt het plan Markelo-Noord niet participatief opgepakt met de aanwonenden? 
* Waarom het plan informerend presenteren, terwijl aanpassingen eigenlijk niet meer 
mogelijk zijn? 



* Deelt de wethouder de argumenten van de inwoners van de Wanne (zie de ingezonden 
brief) en gaat zij alsnog serieus met hen in gesprek over de planontwikkeling? Het 
coalitieakkoord heet immers "Samen Doen!".  
 
SP/D66: Toeslagenkwestie 
Reeds ruim een jaar geleden vroegen D66 en SP het college of er in de Hof van Twente 
inwoners waren die betrokken waren bij de Toeslagenaffaire. Na een vrijwel direct 
ontkennend antwoord hierop, kwam het college daar een week later op terug en meldde in 
de raad dat er in de Hof 14 inwoners hierdoor getroffen waren ( de gemeente was hiertoe 
geïnformeerd door de belastingdienst). 
Nu lazen wij gisteren (een jaar later) in Tubantia dat de gemeenten vinden dat het kabinet de 
toeslagenaffaire liet ontsporen. En dat de kwestie aan alle kanten vast zit. 
A Hoort de Hof van Twente ook bij die gemeenten die dat vinden? 
B En hoe is de stand nu in de Hof van Twente? Helpt de gemeente deze inwoners? Of 
kunnen wij dat helemaal niet? (I.v.m. privacy of anderszins) 
 
SP: Openbare verlichting en veiligheid 
De SP fractie is benaderd door de bewoners van de Nachtegaal- en Kwartelstraat. De 
volledige straatverlichting is al een week lang defect wat tot onveilige situaties leidt. 
Al eerder is daar de straatverlichting uitgevallen. De melding destijds bij de gemeente is naar 
mening van de bewoners onvoldoende opgepakt.  
Wat gaat de gemeente aan deze specifieke situatie doen en hoe staat het in zijn 
algemeenheid met de openbare verlichting als het gaat om veiligheid? 
 
CDA: Veegplan 
In de Tubantia lazen we dat de Raad van State een bepaling uit het veegplan heeft 
geschorst waarin het plaatsen van kleine windmolens mogelijk werd gemaakt. 
In de door de raad vastgestelde Routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente in 
2035 (maart vorig jaar) zijn kleine windmolens juist opgenomen als duurzame bron van 
energie.   
Ik citeer: “Doel is om bijvoorbeeld in 2025 15 windmolens en in 2030 20 windmolens te 
realiseren, samen goed voor ca. 2,2 TJ.” (p.20) 
Onze fractie wil van het college weten wat de uitspraak van de Raad van State over het 
veegplan gaat betekenen voor het uitvoeren van onze Routekaart. 
 
Actieve Terugkoppeling: 
Raadslid PvdA: Presidium Twenteraad. 
College: stand van zaken planning jaarstukken 


