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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Dienstencentrum 't Swafert 3309847  26 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 

 

In uw brief van 23 september 2021 vraagt u aandacht voor de bewoners in ’t Swafert, het mogelijk 
wegvallen van een plek voor bewonersactiviteiten en wat het effect van het traject “versterken 

voorliggend” op de bewoners van ’t Swafert zal zijn.  
Onze stadsdeelregisseur heeft hierover contact met bewoners gehad, zij zijn inmiddels zelf het 

gesprek met de beheerder van het pand aangegaan. Uit het artikel in de Tubantia van 23 
september ’21 begrijpen wij dat de SP een enquête gehouden heeft onder de bewoners en dat er  

inmiddels een bewonerscommissie actief is. Zowel Wijkracht als de stadsdeelregisseur hebben 
contact met deze commissie.   

 
Hieronder gaan we op uw afzonderlijke vragen in.  

1. Is het bij het college bekend dat er vanaf 2023 in het dienstencentrum ’t Swafert geen 
bewonersactiviteiten meer plaats zullen vinden (al dan niet door Wijkracht gecoördineerd)? 

 
Ja dat is ons bekend. De huur van het dienstencentrum bij ’t Swafert is erg hoog en is niet 

(meer) in verhouding tot de activiteiten en omvang van de doelgroep. Daarom wordt er 
gezocht naar een andere plek om de activiteiten in de wijk te organiseren. Wijkracht is 

hierover al in gesprek met de bewoners. Wijkracht blijft in gesprek om uitleg te geven en te 
bespreken hoe aan de behoefte van de bewoners tegemoet kan worden gekomen.  

 
2. Is de gemeente op enigerlei wijze betrokken bij de plannen van Wijkracht om hun 

activiteiten in heel Hengelo te ‘concentreren’? En zo ja, hoe zijn hierbij de inwoners van 
Hengelo betrokken? En hoe heeft ze hier de gemeenteraad bij betrokken/ over 

geïnformeerd? 
 

Wij zijn als gemeente zeker betrokken en werken samen met Wijkracht. De gemeenteraad 
is in 2020 met een brief (7 juli 2020, nr. 3069702)  geïnformeerd over de plannen. 

Wijkracht heeft de opdracht gekregen om een preventief en voorliggend aanbod te 
ontwikkelen en te organiseren. Bij de brief van 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad ook het 

plan Versterken Voorliggend ontvangen. Dit plan is het vertrekpunt en de eerste stap voor 
de opdracht. Doel is om zorg, welzijn en ontmoeting met elkaar te verbinden zodat er een 

sterk voorliggend (welzijns)veld ontstaat. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het 
beroep op de (geïndiceerde) maatwerkvoorzieningen. In het plan is benoemd dat Wijkracht 

hoofdlocaties gaat inrichten waar een breed en continu aanbod van activiteiten voor de 
inwoners beschikbaar is. Daarnaast zullen er kleinere kuierlocaties blijven bestaan.   

 
Wijkracht is volop aan de slag met dit proces. Per locatie wordt bekeken of die past in het 

totale aanbod.  

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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We zullen de gemeenteraad informeren over de voortgang. Daarbij sluiten we, voor zover 
mogelijk, aan bij de informatiemomenten over het beleidsprogramma sociaal. In het 

beleidsprogramma sociaal is deze ambitie ook beschreven. Zorg dragen voor zichtbare en 
toegankelijke voorzieningen in de wijk. De opdracht aan Wijkracht om te werken aan het 

versterken van het voorliggend veld staat vermeld.  
 

3. Is het college bereid om de plannen voor bewonersactiviteiten zoals door Wijkracht nu 
worden bedacht eerst in de gemeenteraad te bespreken, bijvoorbeeld door een politieke 

markt? 
 

Als de gemeenteraad dat wenst kunnen wij u via een politieke markt informeren en mee 
nemen in de overwegingen van Wijkracht om invulling te geven aan het versterken van het 

voorliggend veld en de keuzes voor hoofdlocaties en kuierlocaties toelichten. Gezien de 
volle agenda is het wellicht beter dit te laten aansluiten bij de opgaves zoals beschreven in 

het beleidsplan. Wijkracht wil graag de gemeenteraad in een “meet-up”  mee nemen in de 
actuele stand van zaken. Hierover is ook gesproken in de politieke markt op dinsdag 12 

oktober. Over een datum is contact met de griffie.  
 

4. Tenslotte, wat denkt het college te doen om voor bewoners van ’t Swafert en Groot Driene 
een activiteitencentrum in hun buurt in stand te houden? 

 
Zoals hierboven ook al beschreven zijn we samen met Wijkracht aan de slag om zo goed 

mogelijk vorm te geven aan een sterk voorliggend veld. Op de hoofdlocaties kunnen 
inwoners vragen te stellen of aan sluiten bij een activiteit en kleinere kuierlocaties 

verspreid over de stad. 
 

 
Wij hopen u hiermee 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 


