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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 

 

Op 8 januari jl. hebben wij schriftelijke raadsvragen van u ontvangen over theatergroep KamaK.  
In deze brief beantwoorden wij deze vragen.  

 
1. Is het college op de hoogte dat theatergroep KamaK op korte termijn moet 

verhuizen? 
 

Ja, dit is het college bekend. Zoals ook bij u als raad bekend wordt het Dikkersgebied, als 
belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, herontwikkeld. Het gebied en de 

panden zijn in eigendom van EMGA, die reeds in een vroegtijdig stadium aan de huurders heeft 
laten weten dat het Dikkersgebied herontwikkeld zal worden in het kader van de 

gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Op verzoek van het KamaK heeft wethouder Ten Heuw circa 
anderhalf jaar geleden uitgebreid gesproken met KamaK, onder meer over de huisvesting.  

 
2. Is het college het met ChristenUnie eens dat theatergroep KamaK een van de parels 

van onze stad is en middels hun theaterprogrammering (en de unieke vorm van 
dagbesteding) een belangrijke (boven)regionale bijdrage levert aan de integratie van 

mensen met een verstandelijke beperking? 
 

Ja, het college is het met de ChristenUnie eens dat KamaK een unieke vorm van dagbesteding 
biedt,  dat zich uit in een mooie theaterprogrammaring, waar het theatergezelschap, de acteurs, 

vele vrijwilligers én de vele bezoekers volop van genieten.  
 

3. Is het college bereid om theatergroep KamaK te helpen bij het vinden van een 
geschikte nieuwe locatie? 

 
Ja, het college is bereid om hier bij te helpen. We zien een faciliterende rol voor ons weggelegd, 

bijvoorbeeld in het leggen van verbindingen tussen KamaK en potentiële locaties. In het gesprek 
van anderhalf jaar geleden heeft de wethouder ook enkele potentiële locaties benoemd. Uiteindelijk 

is het aan KamaK zelf om te onderzoeken welke locatie het meest geschikt is voor hen.   
 

4. Is het college verder bereid om met vastgoedeigenaar EMGA in overleg te gaan over 
het tijdstip van de verhuizing en om tussen de partijen een “soepele” overgang 

mogelijk te maken? 
 

Nee, zoals in het antwoord hierboven zien we een faciliterende rol voor ons weggelegd en niet een 
actieve rol. In overleg gaan over het tijdstip van de verhuizing vinden we daarom niet passend bij 

onze rol. Dit is vooral iets tussen huurder en verhuurder. Daarnaast willen wij benadrukken dat de 
verhuurder zich er naar onze mening voor heeft ingespannen de overgang voor de huurders naar 
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een andere locatie soepel te laten verlopen door reeds in een vroegtijdig stadium aan de huurders 
te laten weten dat het Dikkersgebied zal worden herontwikkeld in het kader van de 

gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Ook uw raad is al enige tijd bekend met de op handen zijnde 
herontwikkeling van het Dikkersgebied.  

 
Wij veronderstellen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


