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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen SP 2453263  12 november 2019 

Geachte heer/mevrouw, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 29 oktober heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college over de plannen van Welbions in 
de Wilderinkshoek. Dit naar aanleiding van een door u gehouden enquête onder inwoners van de 

huurwoningen in deze wijk.  
 

De vragen en beantwoording luiden als volgt:  
 

1. Is het college het met ons eens dat de huurders van woningen waarbij een ingrijpende 

wijziging wordt voorgesteld betrokken moeten worden bij de planvorming?  
 

Ja, ook het college vindt het belangrijk dat de huurders van woningen waarbij een ingrijpende 
wijziging wordt voorgesteld betrokken worden bij de planvorming.  

 
2. Is het college het met ons eens dat na raadpleging van de huurders de bevindingen van 

een dergelijke raadpleging moeten worden meegenomen bij verdere besluitvorming?  
 

Ja, ook het college vindt dat de inbreng van huurders bij de besluitvorming één van de 
overwegingen is om te komen tot een besluit.  

 
3. Wat vindt het college van de bevindingen uit de enquête onder de huidige huurders?  

 
De bevindingen uit de enquête nemen wij voor kennisgeving aan. Gelet op de gebreken die 

bewoners constateren in relatie tot de kosten die renovatie van de woningen met zich meebrengt 
kunnen wij de redenatie van Welbions voor sloop goed volgen. 

Met Welbions zijn, na de beantwoording op 14 mei jl. van de motie “geen sloop huurwoningen 
Mariastraat, Wilderinksstraat, Geerdinksweg en Krabbenbosweg”, afspraken gemaakt. Deze 

afspraken zijn opgenomen in de nieuwe prestatieafspraken 2019-2020 die in concept gereed zijn.  
 

In de prestatieafspraken, die wij gezamenlijk met Welbions en de huurdersvereniging Ookbions 
hebben gemaakt, hebben wij o.a. afgesproken dat er niet wordt gesloopt voordat er een nieuwplan 
is en dat het advies van het Oversticht wordt meegenomen bij de uitgangspunten voor het nieuwe 

plan. De verwachting is dat begin 2020 een eerste nieuwbouwplan zal worden gepresenteerd aan 
de bewoners. Voor de bewoners met een vast huurcontract zal een sociaal plan van kracht zijn. De 

te realiseren appartementen aan de Elisabethstraat zullen door Welbions (deels) ingezet worden 
voor doorstroming voor de doelgroep ouderen.  
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4. Is het college bereid om de resultaten van deze enquête op korte termijn te bespreken met 
de verhuurder Welbions en de raad over de uitkomsten daarvan zo spoedig mogelijk te 

informeren?  
 

In het bestuurlijk overleg van 31 oktober hebben wij uw brief en enquête besproken met de 
directie van Welbions en vertegenwoordiging van Ookbions. Hierbij hebben wij gezamenlijk 

geconstateerd dat Welbions in lijn met de gemaakte afspraken werkt aan een plan voor de 
vernieuwing van de Wilderinkshoek.  

 
 

5. Is het college het met de SP-fractie eens dat voor renovatie van deze huurwoningen een 

gemiddeld energielabel B niveau een haalbaar en voldoende streven is?  
 

De nijverheid is aangewezen als pilotwijk voor de transitie naar aardgasvrije wijk. Het overgrote 
deel van de bestaande voorraad wordt getransformeerd. Voor slechts een klein gedeelte wordt 

sloop – nieuwbouw ingezet. In de te maken prestatieafspraken 2019-2020 die het college maakt 
met Welbions en de huurderscommissie Ookbions zetten wij gezamenlijk in op woonlasten in plaats 

van het eenzijdig kijken naar huurlasten. In de woonlasten zijn de energiekosten een steeds 
belangrijker component. Ook voor huurders vinden wij de kwaliteit van de woningen en het 

energielabel van groot belang. De ambitie in het kader van de pilot ligt hoger dan Label B.  
 

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 


