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Geacht college, 

Afgelopen weekend werd onze mooie stad bedekt met een dunne laag sneeuw. Een fantastisch 
natuurverschijnsel wat bij menigeen veel pret veroorzaakt en de stad in een ander licht zet. 
Door de opwarming van de aarde zal dit verschijnsel in Hengelo naar verwachting helaas steeds 
minder vaak voorkomen. Derhalve moeten we ons, als Hengelo, o.a. vol in blijven zetten voor de 
verduurzaming van onze stad om de opwarming van de aarde te beperken. 

Naast eerder genoemde punten heeft sneeuw nog ‘een voordeel’. Het laagje sneeuw maakte 
duidelijk zichtbaar hoeveel energie dan wel warmte verloren gaat rondom (de vele) slecht 
geïsoleerde huizen; het sneeuw heeft in grote kringen rondom de huizen, en op de daken, geen kans 
om te blijven liggen. Naar aanleiding hiervan stellen we als D66 het college graag de volgende 
vragen: 

1) Hoe staat het op dit moment in grote lijnen met het verduurzamen van de woningen in 
Hengelo m.b.t. energie en warmte? Met het oog op de energietransitie blijft niet gebruikte 
energie tenslotte de duurzaamste energie. 

2) In hoeverre is de ‘poenvoorgroen’ regeling een succes in Hengelo? 
(https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Nieuwsoverzicht/Doe-mee-met-Poen-
voor-Groen!.html)   

3) Heeft het college, naast de ‘poenvoorgroen’ regeling, grotere plannen voor het 
verduurzamen van Hengelo? Deze ‘poenvoorgroen’ regeling is zeker van toegevoegde 
waarde maar heeft per huishouden natuurlijk maar een beperkte impact.  

4) Heeft het college begin dit jaar in de Tubantia gelezen dat inwoners in Hof van Twente een 
gratis ‘warmtefoto’  kunnen maken? 

5) Is het college voornemens dit initiatief te volgen en toe te passen in Hengelo?  
Ons inziens is dit voor de inwoners namelijk een goed initiatief om effectief (en betaalbaar) 
te weten te komen waar huizen het meeste warmte verliezen. Op basis van deze informatie 
kunnen inwoners efficiënter het warmte dan wel energieverlies aanpakken. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Rik Oude Munnink 
Fractievoorzitter D66 

 


