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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Opvangplekken voor vluchtelingen 
uit Afghanistan 

3303040  5 oktober 2021 

Geachte mevrouw Mooijman 

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 de volgende vragen aan ons college gesteld: 

 
In de krant lazen we over het gebrek aan opvangplekken voor vluchtelingen uit 

Afghanistan. 
Nu heeft Hengelo een goede naam hoog te houden op het gebied van het bieden van 

opvang. In het verleden is ruimhartig opvang aangeboden. Kunt u ons iets vertellen over 
onze acties hierin tot nu toe? Of de plannen die u, als college, hierin heeft.  

 
Hengelo heeft op dit terrein inderdaad een goede naam hoog te houden. Dat doen we ook al door 

de AVO aan de Havezatenlaan waar momenteel 250 mensen worden gehuisvest. Daarnaast doen 

we dat door realisatie van onze taakstelling als het gaat om het huisvesten van statushouders in 
reguliere woningen.  

Nadat de eerste meldingen binnenkwamen over de behoefte aan meer opvang aan de kant van het 
COA, hebben wij het COA erop gewezen dat zij nogmaals in contact zouden kunnen treden met de 

eigenaar van de voormalige AVO aan de Willemstraat. Zoals bekend is dat overleg eerder 
vastgelopen nadat wij ingestemd hadden met het heropenen van het pand als AVO. Voordeel van 

dit pand is dat de meest noodzakelijke voorzieningen zoals douches al aanwezig zijn.  
 

Daarnaast nemen wij deel aan de provinciale en regionale regietafels waarin gekeken wordt naar 
mogelijkheden voor de korte en lange termijn qua opvang. Dit heeft o.a. geresulteerd in het open 

stellen van Huize Alexandra in Almelo voor een half jaar. Regionaal zijn ook andere panden in 
beeld, maar  dat heeft nog niet tot iets concreets geleid. 

 
Wij hebben intern gekeken naar mogelijke geschikte panden voor de korte termijn. Daarbij lopen 

we aan tegen het feit dat veel kantoorpanden inmiddels weer bezet zijn of inmiddels verbouwd tot 
woningen. Over mogelijke locaties hebben wij net als de overige Twentse gemeenten voortdurend 

constructief overleg met het COA. Dit heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Zowel het COA 
als wij zijn daarbij ook afhankelijk van de medewerking van pandeigenaren.  

Overigens is het ook niet zo dat ingeval een nieuwe opvanglocatie wordt geopend het COA daar 
alleen Afghaanse vluchtelingen plaatst. Het zal zoals ook bij Huize Alexandra het geval is een mix 

zijn van verschillende nationaliteiten. 
 

Voor de lange termijn ligt een gezamenlijke regionale taakstelling waarin wij waar mogelijk en 
gewenst onze verantwoordelijkheid nemen. 

 
 

 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.  

In de raadsvergadering van 15 september 2021 heeft raadslid L. Janssen vragen gesteld over o.a. 
woningen voor statushouders. De voorzitter van de raad heeft op dat moment toegezegd deze 

vragen te betrekken bij de beantwoording van de vragen van GroenLinks. De heer Janssen heeft 
deze vragen later toch ook schriftelijk ingediend. Deze worden dan ook afzonderlijk beantwoord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


