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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over te bouwen 
betaalbare woningen in Hengelo 

3315521  19 oktober 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 

 

Door de fractie van de PvdA zijn schriftelijke vragen gesteld.  
 

Vraag: De PvdA vraagt een overzicht van de aantallen te bouwen woningen per project: 
1. Woningen voor jongeren in de categorie tot 442 Euro huur per maand (sociale 

huur). 
2. Woningen in de categorie tot 752 Euro huur per maand (sociale huur). 
3. Woningen tot 250.000 Euro (koop). 

4. Overige woningen (huur/koop). 
 

Context. 
Uw vraag kent een duidelijke relatie met de woonagenda en de ambitie die daar in is vastgelegd. 

Om die reden lijkt het ons verstandig nog even kort in te gaan op deze context. 
De gemeenteraad heeft op 14 april 2021 de woonagenda vastgesteld. In de woonagenda is de 

ambitie uitgesproken voor 3.000 – 4.500 woningen in de komende 10 jaar, met daarnaast de 
opdracht om zorg te dragen voor 25% sociale huur in nieuwe projecten.  

 
Na het vaststellen van de woonagenda is er aanzienlijk ruimte ontstaan voor nieuwe projecten.  

Ter illustratie: in 2020 waren er in het woningbouwprogramma, binnen de toen geldende 
afspraken, 1.495 woningen voorzien.  

Inmiddels liggen er ‘rijp en groen’ plannen voor de realisatie van circa 3.570 woningen.  
In korte tijd is het aantal woningbouwplannen meer dan verdubbeld en ligt de ambitie uit de 

woonagenda binnen handbereik. 
 

Echter: in de fase waarin we nu zitten, nog relatief kort na het vaststellen van de woonagenda, is 
het programma nog niet ‘gestold’. Plannen zijn volop in beweging, bijvoorbeeld in relatie tot de 

25% sociale huur bij nieuwe plannen, maar ook in relatie tot het aanbod aan betaalbare 
koopwoningen.  

Het is om die reden weinig zinvol om een overzicht te geven per project. Het zou een moment 
opname zijn zonder status en houvast. 
 

Antwoord.  
Wel is op hoofdlijnen antwoord te geven op bovenstaande vragen, met daarbij vooraf een tweetal 

opmerkingen. In het woningbouwprogramma wordt geen aparte categorie woningen met een huur 
tot € 442 bijgehouden.  

We hanteren drie categorieën: betaalbaar, middelduur en duur (zowel voor de koop als de huur), 
waarbij we onderscheid maken tussen grondgebonden woningen en appartementen. Vanuit de 

markt is gebleken dat er een duidelijk onderscheid is tussen appartementen en grondgebonden 
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woningen in relatie tot de categorie waartoe ze worden gerekend. Dat geeft het volgende 

overzicht, met daarbij (indicatief) de aantallen woningen zoals die nu in het programma zitten. 
 

Segment Product Aantal  Aantal per segment 

Betaalbaar   882 

 (sociale) huur < € 752 (grens huurtoeslag) 499  

 Koop appartement < € 250.000 239  

 Koop grondgebonden < € 300.000  144  

Middelduur   2.025 

 Huur € 752 - € 1.000 (geliberaliseerde huur) 663  

 Koop appartement € 251.000 - € 375.000 773  

 Koop grondgebonden € 301.000 - € 450.000

  

589  

Duur   663 

 Huur > € 1.000 51  

 Koop appartement > € 375.000 223  

 Koop grondgebonden > € 450.000  389  

    

Totaal   3.570 

 

Ten opzichte van het woningbouwprogramma uit 2020 is er een forse verschuiving waar te nemen, 
waarbij het aandeel betaalbare woningen zowel procentueel als in absolute aantallen een steeds 

groter aandeel van het woningbouwprogramma vormt.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


