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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 

 

Middels deze brief willen we u informeren over de voortgang van de opdracht “Versterken 
Voorliggend” die aan Wijkracht is verstrekt in 2020.  

 
In het Interventieprogramma Sociaal domein (juli 2018) heeft het college de opdracht gegeven het 

voorliggend aanbod voor Wmo dagbesteding (ondersteunende begeleiding groep) te versterken.  
 

Sinds de invoering van de Wmo 2015 zoeken we in het sociaal domein naar mogelijkheden om 
inwoners al in het “voor-veld” te ondersteunen in hun zelf- en samenredzaamheid en participatie. 

Daarbij zien we een toenemende vraag naar laagdrempelige vormen van dagbesteding dichtbij 
huis. Na het stoppen van de pilot Ontmoeten Plus zijn we met Wijkracht in gesprek gegaan over 

hoe zij het (voorliggend) aanbod voor ontmoeting en dagbesteding (verder) vorm kunnen geven.  
 

Wijkracht heeft een belangrijke rol om, met diverse maatschappelijke partners, in Hengelo het 
aanbod van preventieve activiteiten en ondersteuningsvormen door te ontwikkelen. Dit heeft 

geresulteerd in het plan “Versterken van voorliggend aanbod in Hengelo” . Dit plan is als 
vertrekpunt genomen voor de doorontwikkeling van de ontmoetingsvoorzieningen in de stad en de 

daarbij behorende wijkactiviteiten. Wij hebben aan Wijkracht subsidie verstrekt om uitvoering te 
geven aan dit plan. De ontmoetingsvoorzieningen dragen er aan bij dat inwoners zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven, mee doen in de maatschappij en dat een beroep op maatwerkvoorzieningen kan 
worden voorkomen (of uitgesteld). De focus is gelegd op ouderen en de LVB groep. Wij hebben uw 

raad daarover in onze brief van 7 juli 2020 geïnformeerd.  
 

 
De Wijkhuysen 

De uitwerking van de opdracht heeft geresulteerd in een structuur van hoofdlocaties (3 
Wijkhuysen). Deze Wijkhuysen zijn het Kulturhus in Hasselo, Weidedorp in de Hengelose Es en de 

Klokstee in de Nijverheid. Het Kulturhus heeft in september 2021 haar deuren geopend en eind 
april/ begin mei zullen de Wijkhuysen Weidedorp en de Klokstee haar deuren openen.   

 
In de eerste fase stonden de voorbereidingen centraal. Op 14 september 2020 is de kwartiermaker 

gestart samen met een stuurgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente en van Wijkracht. 
 

In de tweede fase zijn we gekomen tot 3 Wijkhuysen van waaruit de collectieve activiteiten 
georganiseerd kunnen worden en waar professionals en vrijwilligers aanwezig zijn om, 

laagdrempelig, met mensen in gesprek te gaan. Wijkhuys Hasselo is open gegaan op 1 september 
2021. 

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3383747  

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 

De derde fase en tevens laatste fase is nu aangebroken. Een fase waarin 2 Wijkhuysen (Weidedorp 
en Klokstee) gereed gemaakt worden en naar verwachting in april geopend kunnen worden. Een 

fase waarin we actief gaan communiceren over de mogelijkheden, waarbij we inwoners en 
verwijzers verder enthousiasmeren tot deelname. Maar ook de fase waarin we afspraken maken 

om het succes en de impact van de Wijkhuysen in beeld te brengen en waarin we de resultaten 
borgen. 

 
De drie Wijkhuysen zijn zeven dagen per week geopend en bieden een gevarieerd programma  

waarbij de focus ligt op het versterken van het (voorliggend) aanbod voor ontmoeting en 
dagbesteding. Ontmoeting en activiteiten voor (dementerende) ouderen, licht verstandelijk 

beperkte inwoners en voor inwoners met een GGZ-problematiek, die bijdragen aan het behoud van 
hun zelfredzaamheid zodat zij niet of pas later een beroep zullen doen op een geïndiceerde 

maatwerkvoorziening. 
 

Financieel 
Wijkracht heeft een vervolg subsidie verzoek ingediend bij de gemeente voor de uitvoering van de 

laatste fase, fase 3. Wij hebben besloten tot het verstrekken van de subsidie op 19 april 
jongstleden. Een deel komt ten laste van het restant van de  post innovatie en voorliggend          

(€ 140.000,-) welke aan de opdracht is gekoppeld. Het overige deel komt ten laste van de 
december circulaire middelen versterken wijkteams (€ 104.978,-). We verwerken deze mutatie bij 

de eerstvolgende verzamelwijziging.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


