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Hengelo, 2 februari  2022 
Zelfwoonplicht en de situatie van huisvesting arbeidsmigranten in Groot Driene. 

 
Geacht College, 
In Groot Driene blijken onlangs tenminste drie eengezinswoningen te zijn gekocht door een eigenaar 

die er niet zelf in woont, maar er arbeidsmigranten in laat wonen. Deze arbeidsmigranten blijken te 

werken via een Almeloos uitzendbureau in de vleesverwerkende industrie in Enschede.  Deze situatie 

leidt tot overlast en de vraag is ook daarom terecht of deze vorm van huisjesmelken mag binnen de 

regels die gelden voor woonbestemmingen in Hengelo. Tenminste twee woningen zijn verworven 

door eenzelfde eigenaar die er groepen met busjes aangevoerde arbeidsmigranten in huisvest. Deze 

vorm van bewoning van eengezinswoningen in Groot Driene blijkt tot veel overlast te leiden in de 

buurt. Vele geparkeerde busjes, en taxi-auto’s in de straat; geluidsoverlast vanuit de woning en de 

tuin. ‘s ochtends vroeg straatlawaai bij het vertrek. De buurt heeft dit deze week gemeld bij de 

gemeente en hun vraag is wat de gemeente doet aan deze overlast. 

Daarbij heeft mijn fractie al ruim een jaar geleden gepleit om in Hengelo een zelfbewoningsplicht in 

te voeren in Hengelo, waarbij het kopen van huizen is toegestaan als de koper er zelf in gaat wonen 

(behoudens redelijke uitzonderingen). Dezelfde buurtbewoners geven aan dat de betreffende 

panden zijn verkocht voor een prijs ver boven de vraagprijs - iets wat in de huidige wooncrisis 

schering en inslag is – en dus niet beschikbaar voor de vele starters en andere woningzoekenden in 

Hengelo. Met andere woorden de huizenkoper wil als eigenaar rijk worden via de aankoop van een 

of meer woningen, zonder er zelf in te gaan wonen. Daarmee worden dus andere woningzoekers 

door deze kopers met winstmotieven op verdere achterstand gezet in de huidige wooncrisis. 

Ten aanzien van het vraagstuk van arbeidsmigranten, hun huisvesting en hun 

arbeidsomstandigheden heeft de Tweede Kamer een onderzoekscommissie ingesteld die met 

scherpe aanbevelingen is gekomen. Deze commissie, de commissie Roemer, heeft onder andere 

aanbevelingen gedaan rondom de op te leggen verplichtingen aan uitzendbureaus en bedrijven die 

arbeidsmigranten inzetten ten aanzien van hun loon- woon- en werkomstandigheden. 

Het college heeft bij monde van de wethouder toegezegd een zelfwoonplicht te onderzoeken. Maar 

bij onze fractie is, ook gezien deze geschetste en bekende praktijk, het geduld wel op.  

Vandaar de volgende vragen aan het college: 

1. Hoeveel van dergelijke actuele situaties van huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken 

zijn er bij de gemeente bekend? 

2. Zijn er door de eigenaren van deze panden omzettingsvergunningen aangevraagd om 

kamerverhuur mogelijk te maken. En zo ja, in welke gevallen zijn deze toegekend? (zie 

paraplubestemmingsplan kamerbewoning 6 juli 2010) 



3. Mag een dergelijke vorm van huisjes melken in Hengelo zoals geschetst voor Groot Driene. 

En sinds wanneer? 

4. Treedt de gemeente handhavend op waar het gaat om illegale bewoning van woonruimte in 

Hengelo. En zo ja hoe? En hoe zit dat voor de situatie van deze woningen in Groot Driene? 

5. Waarom is de mogelijkheid die sinds 1 januari dit jaar geldt voor gemeenten om 

opkoopbescherming te reguleren in Hengelo nog niet van kracht? Is het college soms niet 

van mening dat een opkoopbescherming in Hengelo nodig is gezien de geschetste situatie, 

oa. in Groot Driene? 

6. Heeft het college kennis genomen van het rapport van de commissie Roemer die in opdracht 

van de Tweede Kamer advies heeft gegeven over de werk- leef- en woonsituatie van 

arbeidsmigranten in Nederland? Zo ja, wat zijn voor Hengelo haar belangrijkste bevindingen 

daaruit?  

SP fractie 

 


