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Geachte mevrouw Mooijman,
Door de fractie van GroenLinks zijn vragen gesteld inzake het project met de Tiny Houses op het
Brouwerijterrein. In deze brief zullen wij die vragen beantwoorden.
Vraag: Is uw college bereid om te onderzoeken of ook op andere soortgelijke plekken in de
gemeente de mogelijkheid kan worden geboden aan particulieren om een niet grondgebonden tinyhouse te realiseren? Dat er wellicht een constructie kan worden bedacht die bij een volgend
initiatief opnieuw gebruikt kan worden.
Antwoord: Ja. Het college wil deze mogelijkheid onderzoeken. Daarbij wil het college graag
ervaringen opdoen met het initiatief op het Brouwerijterrein en deze ervaringen gebruiken bij een
eventueel vervolg project. Overigens merkt het college op dat er op dit moment voor veel van de
door u genoemde ‘stadsprairies’ plannen worden ontwikkeld. Dat laat onverlet dat er in de stad
altijd wel plekken blijven voor kleinschalige initiatieven.
Vraag: Wij willen het college vragen een constructie te bedenken en te bieden waarbij het voor
een particulier mogelijk wordt om op een dergelijke plek een tiny house te realiseren. Of om een
samenwerking aan te gaan met een stichting of groepering die dit stroomlijnt voor de gemeente.
Antwoord: Het initiatief op het Brouwerijterrein wordt begeleid door de Stichting Tiny Housing
Twente. De stichting vervult de rol van intermediair tussen de afzonderlijke initiatiefnemers en de
gemeente. De ervaringen met de stichting zijn tot dusver erg positief. Het ligt in de lijn der
verwachting dat de stichting ook bij andere projecten een vergelijkbare rol kan spelen. Aan de
hand van het nu lopende project willen we graag bekijken op welke manier we dergelijke projecten
nog beter kunnen faciliteren. Wij denken dat wanneer het initiatief op het Brouwerijterrein
succesvol is, ook andere terreineigenaren meer open zullen staan voor dit soort ontwikkelingen.
Vraag: Wil het college meer mogelijkheden bieden voor dergelijke projecten?
Antwoord: Ja. Het college staat open voor vernieuwende concepten op het gebied van wonen en
wil daaraan binnen redelijke grenzen ook graag meewerken. Het college is daarbij wel kritisch op
aspecten als veiligheid en kwaliteit. Terecht stelt u dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle
inwoners. Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen ten aanzien van de initiatiefnemers, maar ook
ten aanzien van omwonenden.
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Vraag: Wil het college een vervolg onderzoeken, zodat na afloop van het tijdelijke project kan
worden doorgestroomd naar een volgend (wellicht weer tijdelijk) project?
Antwoord: Ja. Het college wil een vervolg onderzoeken, maar wil dat doen nadat het lopende
project is afgerond, zodat we ook goed weten waar we precies mee te maken krijgen. We willen
niet bij ieder project het wiel opnieuw uitvinden, maar leren van eerdere ervaringen.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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