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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over putdeksels 
Berflo Es. 

3303023  5 oktober 2021 

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 

 

Bij brief van 8 september 2021 heeft u vragen gesteld over putdeksels in de wijk Berflo Es. 
 

Met deze brief willen wij uw vragen beantwoorden.  
 

Vraag 1: Is het college op de hoogte van de problematiek van deze putdeksels? 
Nee. De gemeente past deze zogenaamde waaierdeksels al geruime tijd toe. Deze deksels zijn 

KOMO gekeurd. Dit betekent dat de deksels voldoen als toepassing in de openbare ruimte. Deze 
open deksels zijn ontworpen voor het makkelijk ontluchten van het rioolstelsel. Tevens wordt dit 

type deksel vaak gebruikt als kolk omdat deze grote hoeveelheden water in korte tijd kan 
afvoeren. Ze worden toegepast bij gescheiden rioolsystemen waar hemelwater wordt afgekoppeld. 

Dit type deksel bevordert de herkenbaarheid van dit soort (kwetsbare) systemen. 
 

Vraag 2: Is het college het met de PVV eens dat dit soort putdeksels gevaarlijke situaties 
kunnen veroorzaken? 

Dit type deksel heeft niet tot gevaarlijke situaties geleid. In de Berflo Es worden deze deksels 
hoofdzakelijk toegepast in de rijbaan en niet in het voetgangersgedeelte. Overigens worden in 

Hengelo al tientallen jaren straatkolken toegepast met horizontale gleuven in het deksel. Ook deze 
hebben nog nooit tot gevaarlijke situaties geleid. 

 
Vraag 3: Is het college voornemens deze specifieke soort putdeksels elders in de stad te 

gaan gebruiken? 
In wijken waar een duurzaam watersysteem wordt toegepast zijn deze deksels ons inziens zeer 

goed toepasbaar.  
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Vraag 4: Wat kan het college doen wat betreft het ontwerp van deze putten, zodat de 
problematiek en het veiligheidsrisico nihil is? 

Zie antwoord op vraag 3. Een nihil veiligheidsrisico is volgens ons niet te realiseren. Er zullen altijd 
risico’s aanwezig blijven. 

 
Wij hopen 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 


