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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over voorkeurslokatie 
Tactus op gezondheidspark 

3232033  11 mei 2021 

Geachte mevrouw Van der Zweth en geachte heer Rikkerink, 

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 

 

 
U heeft ons op 16 april jl. een aantal vragen gesteld over de voorkeurslokatie van Tactus op het 

gezondheidspark. Dit naar aanleiding van het vragenkwartiertje in de gemeenteraadsvergadering 
van 14 april jl. In deze raadsbrief beantwoorden wij uw vragen. 

 
 

1) Op basis van welke informatie heeft het college tijdens het vragenkwartiertje antwoord 

gegeven op onze vragen? 
 

Wethouder van Wakeren heeft maandagavond 12 april een bezoek gebracht aan de TMZ 
woonzorglocatie ‘Het Hof’. Op deze locatie wordt verpleeghuiszorg en herstelzorg aangeboden. Ook 

het Hospice TZM Hengelo is in Het Hof gevestigd. In Het Hof verblijven circa 146 
bewoners/cliënten, waarvan maximaal 7 in het hospice. 

 
De wethouder heeft gesproken met twee medewerkers. Zij gaven aan dat het hospice zich bevindt 

in het meest zuid-westelijke deel van de woonzorglocatie (parallel aan de H. Hartstralaan). 
Op vrijdagmorgen 16 april heeft de wethouder gesproken met een leidinggevende van Het Hof. 

Toen is nogmaals bevestigd dat het hospice zich in de zuidwestelijke vleugel van woonzorgcomplex 
‘Het Hof’ bevindt. Het uitzicht vanuit de hospice is gericht op de H. Hartstralaan.  

Het bijgevoegde situatiekaartje maakt het een en ander duidelijk. De hospice is hierin geel 
omcirkeld en de voorkeurslokatie van Tactus is groen omcirkeld. 

 
 

2) Kan het zijn dat de wethouder van de ZIJ-INGANG van de hospice heeft geredeneerd en 
daardoor een onjuist beeld heeft ontwikkeld over de situatie van de locatie? 

 
De wethouder heeft niet geredeneerd vanuit de door u genoemde zij-ingang.  

Wel bieden wij u aanvullende duidelijkheid over de situatie. De ingang van woonzorglocatie ‘Het 
Hof’ (dus inclusief hospice) is gelegen aan P.C. Borstlaan 123. Via de entree laan op deze locatie 
kunnen bezoekers naar het complex. Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, bevindt de 

hospice zich in het meest zuidwestelijke deel van de woonzorglokatie. Aan de noordzijde van het 
zuidwestelijke deel van het pand bevindt zich een aparte ingang voor de hospice. 
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 Burgemeester van der 
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  14-074 

3) Heeft de wethouder daarmee dan in zijn beantwoording de raad onjuist geïnformeerd? 

 
Nee, conform de gesprekken die de wethouder heeft gevoerd met medewerkers van ‘Het Hof’, 

heeft hij de gemeenteraad juist geïnformeerd. Dit bleek ook uit een later (ambtelijk) gesprek met 
de regiomanager van TMZ, waarin de situatie is getoetst. 

 
 

4) Is het college bereid om alsnog samen met alle stakeholders, dus ook met de hospice en 
TMZ, om tafel te gaan zitten en serieus naar de alternatieve locaties te kijken? 

 
Naar aanleiding van de input die door Tactus, Welbions en gemeente is opgehaald uit de 
informatieronde, is al besloten om alle beschikbare locaties op het Gezondheidspark nogmaals 

kritisch langs te lopen. De uitgangspunten van Tactus voor een geschikte locatie zijn daarbij 
leidend. Een mogelijk alternatieve locatie wordt serieus bekeken als vooraf duidelijk is dat er 

aanmerkelijk minder bezwaren van omwonenden te verwachten zijn. Zodra hier duidelijkheid over 
is worden de omwonenden en andere betrokkenen hierover geïnformeerd.  

Wij zullen u als gemeenteraad dan ook informeren. 
 

 
Wij vertrouwen erop u met de beantwoording van de bovenstaande vragen voldoende 

geïnformeerd te hebben. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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

 
 

 
 

 
 
Bijlage: situatie Hospice TMZ ‘Het Hof’.  




	Antwoord op raadsvragen over voorkeurslokatie Tactus op gezondheidspark (3243406)
	situatie Hospice TMZ Het hof

