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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
krakers Langelermaatweg 

3193241  9 maart 2021 

Geachte heer Fiechter, 

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 

 

Bij brief van 2 februari 2021 heeft u vragen gesteld met betrekking tot de krakers aan de 
Langelermaatweg. Hieronder treft u de anwoorden op de gestelde vragen. 

 
Vraag 1: 

- Is het college het met de VVD eens dat kraken een vorm van diefstal is en dat dat moet 
worden aangepakt? 

 
Antwoord: 

Het college is bekend met de situatie aan de Langelermaatweg en is in algemene zin van mening 
dat situaties die in strijd zijn met de wet moeten worden aangepakt, tenzij er bijzondere 

omstandigheden zijn om hiervan af te zien.  
 

Vraag 2: 
- In het krantenartikel staat dat nummer 23 niet tot de verantwoordelijkheid van de 

gemeente zou horen. Klopt dat? Waarom is dat zo? 
 

Antwoord: 
Bouwtoezicht en toezicht op bepalingen uit het bestemmingsplan vallen beide in brede zin onder de 

verantwoordelijkheid van het college. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in 
verantwoordelijkheden op pand-/adresniveau.  

 
Van drie van de vier betrokken adressen is de woonbestemming verwijderd. Daar waar deze niet 

verwijderd is, wordt in bestuursrechtelijk opzicht legaal gewoond en is er tot dusver geen reden om 
aan te nemen dat dit op een ongeoorloofde wijze gebeurt.  

 
Vraag 3: 

- Klopt het dat het mogelijk is dat iemand zich op een adres kan inschrijven waar geen 
woonbestemming is? Welke actie wordt er op ondernomen wanneer iemand zich inschrijft 

in een niet-woning? 
 

Antwoord: 
Dat is inderdaad mogelijk. Normaal gesproken wordt er in dergelijke situaties vanuit de 

Basisregistratie Personen (BRP) een signaal naar een toezichthouder gestuurd. Dat is hier (zij het 
met enige vertraging) ook het geval geweest. Naar aanleiding daarvan wordt nu overwogen, waar 

mogelijk, handhavend op te treden.  
 

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3193241  

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 

 
Vraag 4: 

- Is de burgemeester bereid om in het driehoeksoverleg het Openbaar Ministerie aan te 
sporen tot ontruiming van de gekraakte panden aan de Langelermaatweg? Zo nee, waarom 

niet? Zo ja, wanneer wordt dit uitgevoerd? 
Antwoord: 

Het Openbaar Ministerie (OM) is primair prima in staat om de eigen rollen, taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van Strafrecht uit te voeren en het is voor de burgemeester 

als gevolg daarvan niet noodzakelijk het OM in het driehoeksoverleg extra aan te sporen.  
 

Ook wanneer er zicht is op het beëindigen van een onwettelijke situatie namens het college, 
bijvoorbeeld middels het inzetten van een bestuursrechtelijk instrument, is het in beginsel niet 

nodig om het Openbaar Ministerie aan te sporen. Wanneer dat in voorkomende gevallen nodig 
mocht zijn, zal dat zeker overwogen worden.  

  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


