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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

vragen over eenzaamheid 3137635  24 november 2020 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

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 

 

 
Begin november ’20 heeft u ons schriftelijk een aantal vragen gesteld omtrent de stand van zaken 

rond eenzaamheid. Uw vragen bereikten ons op het moment dat de voorbereidingen getroffen 
werden om de gemeenteraad met een brief te informeren over de invulling van een derde pilot en 

daarnaast over de overige initiatieven rond de aanpak van eenzaamheid.  
 

Deze brief heeft u op 10 november ’20 van ons ontvangen. In de brief van 10 november besteden 
we ook een passage aan de motie “Verminder eenzaamheid” die u op 4 november ’20 hebt 

ingediend.  
 

Voor de volledigheid gaan wij hieronder nog kort in op uw vragen. 
 

1. Is het college ervan op de hoogte dat er in de definitieve versie van het uitvoeringsplan 
“Eenzaamheid is iets om te delen” nog het derde pilot ontbreekt? Zo ja, kan het college 

toelichten voor welk pilot er gekozen is? 
 

In onze brief van 10 november jl. (zaaknummer 3136079) gaan wij uitgebreid in op de invulling 
van de derde pilot. Gekozen is voor het plan, ontwikkeld vanuit de betrokkenen bij de leerkring 

jongeren, om met het organiseren van een Hackaton samen met de doelgroep tot een plan te 
komen. Waarbij ook het proces er naar toe al een belangrijke bijdrage vormt in de bewustwording 

en vermindering van eenzaamheid onder jongeren.  
 

2. Wat is de stand van zaken omtrent de uitvoering van de drie Hengelose pilots? 
 

In de hiervoor genoemde brief beschrijven we hoe er, ondanks corona, uitvoering gegeven wordt 
aan de eerder gekozen pilots de huisbezoeken aan oudere migranten en een signaalpunt 

eenzaamheid.  
 

3. Is het college het met ChristenUnie eens dat juist nu midden in de door Corona getekende tijd 
de urgentie van eenzaamheid onder ouderen maar ook jongeren hoog is? Zo ja, heeft het college 

zicht op alternatieven, die ontmoeting binnen de beperkingen mogelijk maken? Zo ja, neemt het 
college deze mee in de communicatie? 

 
Wij zien en voelen de urgentie om, juist nu ten tijde van corona, aandacht te besteden aan 

eenzaamheid. Wijkracht heeft dit voorjaar, deze zomer en nu de besmettingen weer toegenomen 
zijn, rekening houdend met de richtlijnen, in goed overleg met ons hun activiteiten in de wijken 

aangepast en daar waar mogelijk door laten gaan of alternatieven gezocht.  
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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Telefoonnummer 

  14-074 

 
 

4. Is het college bereid om de voortgang van de uitvoering tot uiterlijk eind 2020 met de raad te 
delen? 

 
Nee, maar uiteraard informeren we u in de loop van 2021 over de voortgang en mogelijke 

resultaten van de pilots rond eenzaamheid en overige initiatieven. Verder verwijzen we u graag 
naar de brief van 10 november j.l. (nr. 3136079, “Stand van zaken en de 3e pilot eenzaamheid”).  

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


