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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

antwoordbrief krakers 
Langelermaatweg 

3262950  13 juli 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

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 

 

Uw fractie heeft raadsvragen gesteld over de krakers aan de Langelermaatweg. In deze brief leest 
u onze reactie op uw vragen. 

 
Vraag 1. Is het college het met de PVV eens dat krakers juist de kern van het probleem 

laten zien: er is een groot woningtekort en lange wachtlijsten. 
 

Antwoord op vraag 1: Nee, daar is het college het niet mee eens. Er wordt niet per definitie door 
woningtekorten en lange wachtlijsten gekraakt. Wij hebben geen kennis van de achtergrond van 

deze krakers, daar heeft de gemeente ook geen rol in, waardoor wij ook niet kunnen stellen of de 
krakers kraken omdat ze geen woning kunnen vinden door een woningtekort of door lange 

wachtlijsten.  
 

 
Vraag 2. Is het college het met de PVV eens, dat nu de krakers voorlopig niet uitgezet 

kunnen worden, de krakers juist de bouw van nieuwe woningen als onderdeel van Hart 
van Zuid tegenwerken? 

 
Antwoord op vraag 2: Ja, het college is het daar mee eens voor wat betreft de ontwikkeling van de 

Etef locatie. Onze informatie reikt zover dat de ontwikkelaar het terrein vrij van gebruik zal 
afnemen van de eigenaar, en het terrein dus niet zal afnemen zolang er krakers in zitten. Als de 

ontwikkelaar niet afneemt komt de ontwikkeling op het terrein ook niet verder. Wij verwachten niet 
dat de huidige kraking invloed heeft op andere deelontwikkelingen in Hart van Zuid. 

 
 

Vraag 3. Kan het college eventuele schade op de krakers verhalen, mocht het de 
bouwplannen in Hart van Zuid vertragen of zelfs niet doorgaan? 

 
Antwoord op vraag 3: Nee, dit is een zaak tussen de eigenaar en de krakers. 

 
 

Vraag 4. Wat doet het college om kraken in leegstaande panden (gemeentebezit) in 
Hengelo tegen te gaan? 

 
Antwoord op vraag 4: de gemeente doet aan leegstandsbeheer door leegstaande panden via een 

gecertificeerde leegstandsbeheerder, zoals Ad Hoc, tijdelijk te bemensen. 
 

 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Vraag 5. Is het collega voornemens met de krakers in gesprek te gaan om naar een 
andere/ tijdelijke oplossing te zoeken? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord op vraag 5: Nee, dit is een zaak tussen de eigenaar en de krakers. De gemeente is hierin 

geen partij. 
 

 
Wij vertrouwen erop dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.  

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


