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: College van B&W te Hengelo
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: 03‐12‐2020
: Steenmeijerstraat

Geacht college,
Naar aanleiding van het artikel in de Tubantia van 17 november over de vergunningaanvraag voor de
realisatie van een RIWB‐instelling van grote omvang heeft de PVV de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat het gebouw aan de Steenmeijerstraat fungeert
als een maatschappelijke wijkvoorziening, waar o.a. fysiotherapie, valpreventie training en
diverse informatiebijeenkomsten worden gehouden?
2. Is het college op de hoogte dat de ruimte die was gereserveerd voor een
fysiotherapiepraktijk de Wooldersteen in het Woolde, gekozen is om deze ruimte een
woonbestemming te geven en dan gebruik te maken van de fysiotherapiepraktijk in de
Steenmeijerstraat, wat voor de bewoners van het Woolde en Hiebendaal op loopafstand is?
3. U met het goedkeuren van deze vergunning de voortzetting van deze belangrijke
maatschappelijke functie in de wijk onmogelijk maakt?
4. Er in andere wijken, waaronder de Nijverheid moeite wordt gedaan een dergelijke
maatschappelijke functie vorm te geven en we die in de Woolderes weggooien?
5. Is het college het met de PVV eens dat het om bovengenoemde redenen wenselijk is dat de
omvang van de geplande instelling beperkt zou moeten worden, om sowieso de belangrijke
maatschappelijke functie voor de wijk de Woolderes te behouden?
6. Bent u het ook met de PVV eens dat 2 instellingen (Wopit en RIBW) met cliënten met een
psychische aandoening/achtergrond op steenworp afstand van elkaar en binnen de wijk de
Woolderes een veel te grote belasting voor de wijk is?
Zo nee, waarom niet?
7. Hoe wil het college de angst, die nu heerst voor onveilige situaties, bij de wijkbewoners
wegnemen?
8. De realisatie van deze RIWB‐instelling zal onontkomelijk leiden tot een waardedaling van de
woningen in de Steenmeijerstraat. Heeft het college zich daarom beraadt over de verlaging
van de WOZ en verschuldigde compensatie voor deze waardedaling en is de wethouder
bereid om hier op korte termijn over te communiceren?
9. Is de druk op de financiën in het sociaal domein 1 van de reden om te sturen op een
instelling van deze omvang?

Met vriendelijke groet,
Jeanet Nijhof
Fractievoorzitter PVV Hengelo

