
 

      
  

Motie: Vouchers voor regentonnen 

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2022 

Constaterende dat:  
- in het coalitieakkoord duurzaamheid en klimaat belangrijke speerpunten zijn; 
- droogte de laatste jaren een groot probleem is geweest in Twente en dus  

ook in Hengelo; 

- wateroverlast door hevige regenbuien in de zomer een dringend probleem is; 

- elke bijdrage ter voorkoming van wateroverlast zeer gewenst is;  

- inwoners op hun eigen erf daaraan ook kunnen bijdragen.  

Overwegende dat: 
- regentonnen bij hevige regenval een buffer vormen tussen afvoerpijpen en erf waardoor zo 

het riool minder belast wordt; 
- elke opslag van water er aan meehelpt om het riool minder te belasten; 

- er naast voorlichting om betegeling van tuinen tegen te gaan er ook op deze manier gewerkt 

wordt aan preventie van wateroverlast; 

- het belangrijk is om zuinig om te gaan met drinkwater; 

- door regenwater op te vangen in tijden met veel regen, dit water kan worden gebruikt in 

tijden van droogte; 

- bij voldoende deelname aan een regentonactie deze vorm van water vasthouden een 

bijdrage levert aan de waterberging in Hengelo en daarmee aan de klimaatopgave;  

- het zelf opvangen van regenwater de inwoners van Hengelo bewust maakt van de 

klimaatproblemen; 

- door middel van het beschikbaar stellen van vouchers aan inwoners de aanschaf van  

regentonnen wordt versneld; 

- de regentonvouchers in de gemeenten Almelo, Tubbergen en Losser veelvuldig worden 

gebruikt; 

- een proef met maximaal 500 vouchers van € 50 per voucher inzicht geeft in de belangstelling 

voor een regenton bij inwoners van de gemeente Hengelo; 

- in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) geld beschikbaar is voor klimaatcampagnes. 

Draagt het college op:  
- een regeling voor te bereiden waarmee maximaal 500 vouchers van € 50,-- per voucher in 

2023 beschikbaar worden gesteld voor inwoners van de gemeente Hengelo voor de aanschaf 
van een regenton;  

- de kosten van maximaal € 25.000 te dekken uit de middelen van het GRP (gemeentelijk 

rioleringsplan). 

En gaat over tot de orde van de dag, 

BurgerBelangen Hengelo Tonny Noordman 
Lokaal Hengelo   Glenn Dedecker 
ChristenUnie   Susanne van den Beukel  
 


