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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
uitspraken hoofd scouting FC 

Twente 

2305069  10 januari 2019 

Geachte mevrouw van Wier-Koca, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

De teams van de FC Twente/Heracles voetbalacademie maken gebruik van twee trainingslocaties. 
Sport Centre Hengelo en sportpark Het Diekman in Enschede. Sinds 2000 maakt de 

voetbalacademie gebruik van de locatie in Hengelo. Op deze locatie spelen alle jeugdteams hun 
wedstrijden. Naast de eerste selectie, trainen ook de spelers van Jong FC Twente, Onder 19 en 

Onder 17 hier. Sinds 2015 maakt de jeugd van FC Twente ook weer gebruik van de velden van 
Sportclub Enschede. De spelers van Onder 11 tot en met Onder 16 trainen op het Diekman terrein, 
in de directe omgeving van LOOT-school het Stedelijk Lyceum waar de spelers overdag hun lessen 

volgen. FC Twente heeft ervoor gekozen om de voetbalacademie voor een deel weer te huisvesten 
op het Diekman terrein omdat dit reistijd en reiskosten bespaart. Door tegenvallende 

voetbalprestaties, personeelswisselingen en een penibele financiële situatie verkeert FC Twente in 
onzekere en instabiele tijden. De beleidslijnen die in het verleden zijn opgesteld blijken dikwijls 

achterhaald. Dat leidt tot speculaties over de toekomstplannen van de club.  
 

Het college onderhoudt nauwe contacten met FC Twente om goed geïnformeerd te blijven over de 
ontwikkelingen binnen de club. Ook is er contact met de gemeente Enschede en Heracles Almelo, 

die ook participeert in de voetbalacademie. Onderstaand een antwoord op uw vragen: 
 

1.Bent u op de hoogte van de wens van het huidige hoofd Profscouting en hoofd Opleidingen de 
heer Bleuming, om de Voetbal Academie van FC Twente over te hevelen naar Enschede en hoe 

moeten wij de uitspraken van de heer Bleuming interpreteren? Gelet op zijn leidinggevende 
directiefunctie spreekt de heer Bleuming namens FC Twente Enschede. Wat vindt het college van 

deze uitspraken? Ingevolge deze uitspraken en de vurige vertrekwens uit Hengelo van de heer 
Bleuming c.q. FC Twente heeft het college het voornemen FC Twente om opheldering te vragen? 

Het college spreekt regelmatig met FC Twente over de toekomstplannen en de huisvesting van de 
voetbalacademie op lange termijn. Hierbij heeft FC Twente aangegeven dat er verschillende 

scenario’s zijn, maar dat een toekomst in Hengelo, met name voor de hoogste teams, het meest 
voor de hand ligt. Heracles Almelo participeert ook in de voetbalacademie. Zij hebben ook een 

stem in de toekomstige ontwikkelingen van de voetbalacademie en hebben aangegeven dat een 
volledige verplaatsing naar Enschede niet hun voorkeur geniet,  
 

Het college zou een vertrek van FC Twente uit Hengelo zeer betreuren. Om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen is er regelmatig overleg met de wethouder sport in Enschede. Op het 

moment dat de nieuwe directeur van FC Twente in functie is zal ook met hem gesproken worden 
over de toekomstplannen van FC Twente. 

 
2.Stel dat de Voetbal Academie van FC Twente, op (korte) termijn, weg zou gaan uit Hengelo wat 

zijn dan de gevolgen (maatschappelijk, imago en financieel) voor de gemeente Hengelo en het 
voormalige Veldwijk en de gedane investeringen? Over hoeveel hebben we het dan? 
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De gemeente Hengelo is eigenaar van de voetbalvelden op sportpark Veldwijk. FC Twente 
huurt zes natuurgrasvelden en twee kunstgrasvelden voor een kostendekkend huurtarief. 

In 2018 is de huur vastgesteld op €182.283,36,-. Het huurcontract voor deze velden loopt 
af op 30 juni 2021. Bij eventuele renovatie van een kunstgrasveld zal er een nieuw, 

tienjarig huurcontract worden afgesloten. Bij een vroegtijdig vertrek zal FC Twente het 
lopende huurcontract moeten respecteren.  In dat geval zal er een andere invulling gezocht 

worden voor de velden. Het hoofdgebouw voor het Fanny Blankers-Koen stadion is voor 
76% eigendom van FC Twente. 17,5% van de gemeente Hengelo en 6,5% van MPM. Bij 

een vertrek van FC Twente zouden zij dit deel van het appartementsrecht kunnen 
verkopen. De gemeente heeft in 2017 fors bijgedragen aan de renovatie van het 
hoofdgebouw. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat FC Twente tot 2027 gebruik blijft maken 

van het hoofgebouw. Mocht FC Twente eerder vertrekken dan dient zij de gemeentelijke 
bijdrage in de renovatiekosten naar rato te vergoeden aan de gemeente Hengelo.  

Resumerend betekent dit dat FC Twente bij een beleidswijziging alleen van de 
trainingslocatie in Hengelo kan vertrekken bij een forse financiële compensatie aan de 

gemeente Hengelo.  FC Twente zet zich maatschappelijk in via de stichting ‘FC Twente 
Scoren in de wijk’. Zij initiëren diverse maatschappelijke projecten in Hengelo vanuit 

sportpark Veldwijk. De stichting is zelfstandig en niet direct gebonden aan FC Twente. De 
activiteiten van de stichting zijn niet afhankelijk van de locatie van de voetbalacademie. 

 
3. LokaalHengelo wil graag de topsport in Hengelo bevorderen. Hengelo is van oudsher geen 

specifieke sportstad zoals Enschede wel is. Daarentegen beschikt Hengelo sinds enkele jaren over 
toplocaties zoals het FBK-stadion e.o. en het Twentebad. FC Twente heeft onlangs aangegeven dat 

het vrouwenvoetbal weer onder de vlag van de Stichting FC Twente gaat vallen. Ze (vrouwen en 
beloften) spelen thans bij twee amateurverenigingen in Hengelo. Voor het vrouwen en topvoetbal 

een verre van ideale situatie, topsport onwaardig voor de snelst groeiende sport in ons land.  
Zou het college het een goede zaak vinden om op het FBK stadioncomplex een veld te creëren met 

tribunes voor zo’n 5 à 6000 toeschouwers, zodat de vrouwen en beloften van FC Twente hun 
thuiswedstrijden daar kunnen spelen? Lokaal Hengelo is daar een warm  voorstander van en wil 

zo´n plan graag meehelpen uitwerken en/of ondersteunen. Zijn daar mogelijkheden voor en hoe 
kijkt FC Twente hier tegenaan? 

 
FC Twente heeft in het verleden een wens voor een dergelijke tribune geuit. Dit nadat bleek dat de 
aanpassing van het Fanny Blankers-Koen stadion naar een voetbalstadion financieel onhaalbaar 

was. Dit is op verzoek van FC Twente in 2017 nogmaals onderzocht. Het ontbreekt aan fysieke 
ruimte rond de velden voor een dergelijke tribune. De huidige veldindeling zal dan ook aangepast 

moeten worden om deze ruimte te creëren. Dit brengt forse investeringen met zich mee die 
momenteel niet passen in de begrotingen van de gemeente Hengelo of van FC Twente. Het college 

is trots op de huisvesting van de voetbalacademie van FC Twente / Heracles. Zij zet zich binnen de 
mogelijkheden in om deze zo goed mogelijk te blijven faciliteren in Hengelo. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


