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Betreft :   Vragen over situatie Groot Driene (afvalputje Hengelo)  

 

 

Geacht college, 
 
In de TCTubantia was onlangs te lezen dat de wijk Groot Driene voelt zich steeds meer het 
afvalputje van Hengelo, als het gaat om een psychiatrisch ziekenhuis, opvang voor jongeren met 
een beperking of een Islamitische basisschool die veel overlast veroorzaakt. Nu weer een opvang 
van jongeren in een gebouw aan de Korenbloemstraat. Het gaat hier om een gebouw van Welbions. 
Omwonenden zijn het er absoluut niet mee eens maar hebben tevergeefs bezwaar gemaakt. 
 
Ze voelen zich als wijk zwaar belast en zeker in de Nijhofshoek. Opmerkelijk is weer dat de 
woordvoerster niet in het openbaar durft te treden omdat ze bang is voor vervelende reacties. Dit 
heeft ondergetekende al eerder meegemaakt bij de drugsoverlast aan de PC Hoofdlaan in Groot 
Driene nabij de school IKC ‘De Akker’. Ook toen waren de aandragers van de problemen angstig 
van wat de consequenties zouden zijn als men in openbaar met naam en gezicht naar buiten treed. 
Een zorgelijke zaak! Ondergetekende heeft toen zelfstandig besloten om de vragen terug te trekken 
om herkenning zoveel mogelijk te beperken. Veiligheid gaat voor alles! 
 
Schijnbaar schot het ook regelmatig aan de communicatie richting de wijk c.q. omwonenden zeker 
als we kijken naar eerdere situaties zoals vorig jaar bij de wijk Woolder Es, de Steenmeijerstraat, of 
de situatie rondom de kwestie de Beerninks en de Toermalijn. Het blijkt dat daar een wereld in te 
winnen is of blijven we achter feiten aan lopen? Woongenot en een goed woonkarakter zijn toch de 
pijlers om te gaan en te blijven wonen in Hengelo?  
 
Gelet op het bovenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen: 
  

1. Hoe staat het met de communicatie richting de omwonenden rondom de Korenbloemstraaat 
voordat zo`n ingrijpende beslissing wordt genomen of moet men dat via, via vernemen of een 
aanvraag in het Hengeloos Weekblad? En hoe wordt er verder met de omwonenden van de 
Korenbloemstraat omgegaan? 

2. Vindt het college ondertussen ook niet dat de wijk Groot Driene wel heel erg belast wordt als 
het gaat om allerlei zaken die overlast veroorzaken? Zo ja, wat gaat u er verder mee doen 
om de overlast te beperken? Zo nee, waarom niet? 

3. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan Welbions 
verstrekt voor het begeleid wonen project aan de Korenbloemstraat? 
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4. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan/of door de 
gemeente Hengelo verstrekt voor het begeleid wonen project aan de Korenbloemstraat? 

5. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan RIBW 
verstrekt voor beschermd wonen project aan de Steenmeijerstraat? 

6. Hoeveel subsidie en/of (overige) bijdragen gaan, of worden, direct of indirect aan/of door de 
gemeente Hengelo verstrekt voor het beschermd wonen project aan de Steenmeijerstraat? 

7. Welke percelen/gebouwen in bezit en/of beheer van Welbions worden gebruikt voor begeleid 
of beschermd wonen? 

8. Welke percelen/gebouwen in bezit en/of beheer van Welbions gaan tussen nu en 2 jaar 
gebruikt worden voor begeleid of beschermd wonen? 

9. Welke percelen/gebouwen in bezit en/of beheer van Welbions zijn in bespreking met de 
gemeente Hengelo, met de intentie of het voornemen om gebruikt te gaan worden voor 
begeleid of beschermd wonen? 

10. Bovenstaande vragen 3 t/m 9 ook m.b.t. andere zorginstanties en/of 
samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld RIBW, Aveleijn, of Estinea), met Welbions of 
anderen 

11. Zijn er op dit moment locaties of percelen welke tot doel hebben om voor begeleid of 
beschermd wonen ingezet te gaan worden? Er is sprake van dat er ook één in de 
Slangenbeek komt en dat nu al de omwonenden zich daar zorgen over maken. Klopt dit en 
zo ja, gaat u in gesprek met de omwonenden?  

12. Hoe groot is de wachtlijst in Hengelo voor begeleid en beschermd wonen? 
13. Is er behoefte aan (nieuw)bouwlocaties die ingezet kunnen gaan worden voor begeleid of 

beschermd wonen? 

Ondergetekende ziet uw antwoorden en reactie met belangstelling tegemoet. 

 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 


