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Geacht college,

In de TCTubantia hebben we kunnen lezen dat FC Twente in 2023 moet terugkeren naar Het
Diekman in Enschede. Dit hebben hebben FC Twente, de gemeente Enschede en Sportaal in een
intentieovereenkomst laten weten. Die overeenkomst moet gaan gelden voor een periode van 25
jaar. Dat betekent dat de club op Het Diekman gaat trainen, daar waar dat nu nog in Hengelo op de
velden
van het
sportpark Veldwijk gebeurd. Terug naar Het Diekman, weg uit het topsportPer e-mail:
raadsgriffie@hengelo.nl
onvriendelijke Hengelo zo is te horen. Alleen de voetbalacademie blijft nog.
Vanuit goed ingelichte bronnen is te horen dat ze bij FC Twente zich al jaren ergeren aan de slechte
omstandigheden in Hengelo. Topsportonwaardig wordt gezegd! Citaat van Algemeen directeur Paul
van der Kraan van FC Twente: “Wij willen voor onze spelers een trainingsaccommodatie en voor
onze speelsters een trainings-en wedstrijdaccommodatie die voldoet aan alle professionele eisen”
en verder “Het betreft niet alleen trainingsvelden, maar alle faciliteiten en entourage die passen bij
een topsportomgeving”. Ergernissen in min of meer dezelfde bewoordingen uitten zich de laatste 10
jaar trainers als, McCLaren, Verbeek, Pusic, Garcia, van Leeuwen en kortstondig nog Ron Jans over
het beroerde topsportklimaat op het Veldwijk.
Het Hengelose college bij monde van wethouder Bruggink (D66), afkomstig uit Almelo, laat in
dezelfde krant optekenen dat men er veel aan gelegen is het trainingscentrum voor de toekomstige
profs in Hengelo te concentreren. Hiermee wordt de potentie van sportpark Veldwijk ten volle
benut en profileert de gemeente Hengelo zich werkelijk als dé sportstad van OostNederland’. Ja, je moet er maar een verhaal bij vertellen zullen we maar zeggen, maar het signaal
van FC Twente om terug te gaan naar Het Diekman is diep en triest.
FC Twente zal het voorgaande statement van het Hengelose gemeentebestuur met een smalende
glimlach afdoen gezien de uitlatingen van algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan.
Ook de grote woorden en waarschuwingen (zie zaaknr. 2364596) van het Hengelose college dat bij
een verhuizing van FC Twente terug naar Enschede dat het toen ingediende amendement gepaard
gaat met een forse maatschappelijke kapitaalvernietiging, zal even verderop als ‘Hengeler Wind’
worden beoordeeld.
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Gezien deze onverkwikkelijke situatie voor Hengelo heeft ondergetekende de volgende vragen:
1. Citaat Hengeloos college d.d. 13-05-2019 (zaaknr. 2364596) : ……..Deze situatie is wat ons
betreft niet gewijzigd. Wij benadrukken dat dit amendement voortkomt uit de Enschedese
gemeenteraad. Dit is niet de wens van FC Twente geweest. Gezien de actuele
ontwikkelingen en standpunten van zowel FC Twente als het Enschedese college kan er
niets anders geconcludeerd worden dat het Hengelose college een dure foutieve inschatting
heeft gemaakt kijkende wat er toen al speelde tussen de FC Twente en de gemeente
Enschede.
Vraag bent u daar mee eens? Zo ja, wat gaat u nu nog doen om de selectie van FC Twente
heren/dames te behouden voor sportpark Hengelo Zo nee, waarom niet?
2. Citaat Hengeloos college d.d. 13-05-2019 (zaaknr. 2364596): ………Een vertrek van het
eerste elftal en het beloften elftal (jong FC Twente) komt volgens de wethouder van sport van
de gemeente Enschede wat hem betreft vanaf 2027 aan de orde. Daarnaast geeft hij aan dat
een verplaatsing van de volledige voetbalacademie van Hengelo naar het Diekman op zijn
vroegst halverwege 2021 kan plaatsvinden.
Bent u met ondergetekende eens dat het Hengeloos college c.q. wethouder Bruggink,
hiermee de Hengelose gemeenteraad niet correct en onvolledig heeft ingelicht? Zo ja,
waarom is de gemeenteraad niet volledig ingelicht? Wat was daar de reden hiervan? Zo nee,
waarom niet? Graag uitleg hierover. De actuele feitelijkheden spreken namelijk voor zich!
3. Citaat Hengeloos college d.d. 13-05-2019 (zaaknr 236596) …….’Het college onderhoudt
nauwe contacten met FC Twente om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen
binnen de club. Ook is er contact met de gemeente Enschede en Heracles Almelo, die ook
participeert in de voetbalacademie. FC Twente heeft aangegeven dat er verschillende
scenario’s zijn, maar dat de toekomst in Hengelo het meest voor de hand ligt. Heracles
Almelo heeft aangeven dat een volledige verplaatsing naar Enschede wat hun betreft niet
bespreekbaar is’…..’ Deze situatie is wat ons betreft niet gewijzigd. Wij benadrukken dat dit
amendement voortkomt uit de Enschedese gemeenteraad. Dit is niet de wens van FC
Twente. Einde citaat.
Bent u met ondergetekende eens dat het Hengelose college hiermee de Hengelose
gemeenteraad onvolledig en niet naar waarheid heeft geïnformeerd? Zo ja, graag
onderbouwing van het niet correct informeren? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg hierover.
4. Zie vraag 3: Bent u het met ondergetekende eens dat uitsluitend de blokkade van Heracles
Almelo een definitief vertrek uit Hengelo van de ontmantelde voetbalacademie
doorslaggevend is geweest om gedeeltelijk in Hengelo te blijven? Zo ja, graag uitleg naar de
gemeenteraad waarom het college hiermee ingestemd heeft, ondanks eerder uitlatingen? Zo
nee, waarom niet?
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5. Citaat Enschedese sportwethouder d.d. 13-05-2019 (zaaknr 236596) ……..een vertrek van
het eerste elftal en het beloften elftal (jong FC Twente) komt wat hem betreft vanaf 2027 aan
de orde……….
Bent u met ondergetekende eens dat het Enschedese college (sportwethouder) gelet op de
recente ontwikkelingen het Hengelose college schijnbaar niet meer serieus neemt? Zo ja,
hoe heeft het zover kunnen komen? Zo nee, waarom niet?

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw antwoorden en reactie tegemoet.

Hoogachtend en vriendelijke sportgroet,

Leo Janssen
Onafhankelijk Raadslid
Gemeente Hengelo
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