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Hengelo, 13 maart  2022 
Geacht college, 

Op 1 maart schreef u antwoorden op onze vragen van 2 februari over de huisvesting van 
arbeidsmigranten en opkoopbescherming. In uw antwoorden hield het college zich op de vlakte 
over de bij de gemeente bekende gemelde locaties  waarbij huizen worden opgekocht om 
gebruikt te worden als huisjesmelkobjecten. 

Ons werd vandaag bekend dat de gemeente op basis van het geldende bestemmingsplan (‘Na-
oorlogse wijken’) op 11 maart jl. een huiseigenaar aan de Anna Bijnsstraat heeft aangeschreven 
om de strijdige situatie van het gebruik van deze woning als huisjesmelker te beëindigen. (NB In 
bijlage de geanonimiseerde brief die we hierover ontvingen.)  We juichen dit toe, want 
migranten huisvesten tegen zeer hoge huren – ons is bekend rond €400,- per persoon, in 
aantallen – in dit geval acht personen -  die voor een eengezinswoning niet geoorloofd zijn. Ook 
zijn we positief over de insteek van de gemeente om een legalisering van een dergelijke situatie 
door het verlenen van een omgevingsvergunning niet toe te staan.  

Onze vragen aan het college, deels in herhaling van  die van 2 februari zijn: 

1 In hoeveel andere situaties is de gemeente nu actief bezig (of van plan) dergelijke 
huisjesmelkers te sommeren hun illegale verhuur te staken? U sprak in uw antwoord van zo’n 
tien bekende locaties.  

2. Kunt u aangeven voor welke wijken (bestemmingsplannen) exact in Hengelo een dergelijk 
verbod op huisjes melken geldt? 

3. Hoe gaat het college zorgen dat de illegaal gehuisveste arbeidsmigranten op een ordentelijke 
manier worden gehuisvest, ook zodanig dat niet zij veel te hoge huren voor een fatsoenlijke 
huisvesting hoeven te betalen? 

4. Kunt u ons aangeven wanneer de door u toegezegde onderzoeksresultaten naar 
opkoopbescherming en zelfwoonplicht in Hengelo naar ons toekomen? 
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Bijlage: kopie brief gemeente aan eigenaar Anna Bijnsstraat 
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Geachte IX,
$aar aanleldlng van b§ ons binnengekomen meldingen door omwonenden, heeft er op g norrember
2s?1 een controle plaatsgeuenden op het perceel Anrrra sÍjnsstraalmengóio- uitï*e sësevens§liikt dat u de eigenaar bent van deze irJofting. Daar*rn riititen wijïilIerharige brief &an u.

t'{et deze brief inforrneren wïj u qver de strijdige situ*tie sp \ro*rnsemd perceel e1 vereoeken wij u omdeze te ber*indigen.

Controle
Ïíjelens de ep g novernber 2s21 uitgevcerde co*trole doqr rnedeurerkers van Brandweer Twente, depolitie en de gemeente Hengelo, is qeconstàteerd dat op dat mornent acht personen verbleven in dewcrling' Deze pers§nen zijn allen werkzaarn bij Blackmann via ïming Uitzendbur*au.

f,ur*disch kader
Besternrninqsplan
t-let perceel Anna B§nssttaaeGÍegen binnen het hestemnringsplan "Maonrlogse wgken. en heeft debesternming'xroo*cloeteinden'" Ginruen deze bestemrnins rnogeste ,rnge*u"*rigion**n wcrdengebruikt vcor:

a' wconhulz*n, hÍersn{ier worden ook beErepen uroonhuieen v§or vËrzorgd woflen. al dan niet i&combinatie rïlet ruimte voor een aan-huis-verbnnden beroep {artikel 3.t ran oeplanvoorschriftenJ.
b. aan-/uitbouw/en en bijgebouwen;c" vïoofirÀragens, uitsÍuitend indien de gronden nader aangeduirl zijn met woonwag*nlocege;d. dienstverlenende instelfunsen/bedriiven en kanro.*n, ,-iltirià# il;;ïIö*ÏJ'g.*r,c unuitsluitend als de percelen zijn aangeduid mët "id)".

Indien kan-larv*rhuur rsu ziin toeqestàan. zou dit ín vo*rnoernde ops*rnming eÍjn opgen*men.

voorts ís i* de begrippenlÍist, z*als opgenomen in het besten'rrningspx*n, het beErip .w*ning. als u*lgt
fiii.#ffi:::: 

een complex van ruimt*À, uitsluitend bedoesd oooi àe'r,u;svestin!ïan §n afzondertqk
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Sdet aloemgne bepalinsefi ornqeviQ§§r§cht
trn artikel ?.1 lid 1 rnder c van de $Íet algemene bepalirïgen orngeving§reeht (hierna: ïtÉabo) §taat dat
het yerb*den is sm esnder omge$inEsverguftning eËn project iJit te voeren, uo§r zover dat geheel of
gedeeltelijk bestaat illt het gebruiken van Eronden af bouwv*erken in str§d met een bestemmingspia*'

Artikel 4 lid I van bijlage ïï bij het BesÍuit orngevinqsrecht (hierna: Bor) biedt de rtcEelijkheid om
ontheffit'rg te uerlenen $an evenlusel strijdig gebruik. D[t artikel stelt dët het gebruiken uan
hcuwwerken in aanr*erking kornt v*or verlening van esn smsevingsvergunning voor een activitelt als
S*dCIeld in artikel 2.L lid 1 ander c yan de Wabo. waarbij rnet toepassing van artikel 2"1-2 lid I onder a,
*nder 2 van de Wabc van het bestemmingplafl wordt afgeweken

Legalisatietoets
Gelet op het vsrenstaande is sprake van met het besternrningsplan strildig qebnuik. Alvorens wii u

aanzeggen de strijdi$heid te beëÍndiqen zíjn wij gehor.rden te *nderzoeken ef de situatie atrsnog kan
worden Eelegaliseerd dsor middel van het vertenen vas Ëeft smgevingsvergunnilrg.

Wij hebben de casus intern hesproken tijdens het zogenoernde "'Ruimtelijke ïafel" overleg" §Íi dit
ouerleg z§n verschíllende disciplines aangesloten, waaronder wenen, verkeer, zorg, ruirntetijke
ordening. stedenbouw, etc. Tijdefts dit overleg is geoordeetd dat de huidige §ituatie enge§renst i§. De

beuronlng vËn acht personen is te intensief en de waonkwatriteit is onvold*ende.

Ëelet 6p het vsrenstaarrde zullen wij niet meewerken aan het verlenen van een om§evifigÍilrergunnlng
vcor het gehruiken 1Ías een b*uwwerk iÍl strijd met het besternmingsplart.

Verwolg
U dient de rn*t het besternmingsplan st|'ijdige situatie te beëindigen en heeindigd te houden. WU

vereoeken u om binnen één rnaand na verzending rran onderhavige,ffif deze acht perssnen elders
snder te brengen, De wsning aan de Annö BijnsstraQgeschiK voor één huíshouden" Dit kan één
persgoft zijn, een stel, dan wel een gezin"

{rla deze rnaand zal een controle worden uitsevoerd. lndien op dat momsnt wordt Eecenstateerd dat er
fios te vsel nne*sen in de waning verblijven, die geen fannilieband rnet elkaar hebben, dan eullen w§
overwegen arn ean bestuurtijk handhavingstralect op te starten.

Wij gaan er echter vanuit dat hët zover Íllet zal komen en dat u Eehoor geeft aan ons verzoef<.

ttebt u nog uragen?
Hebt u nog vragen of opmerkingeÍl over de inhoud van deze briefi Dan kunt u csntast spnenïen rnet
de heer R. l'1. aan de Stegge van team VTI-I Leefomgeving. l-let t*tef*onfiummer is CI74 - 245 89 65.

Met vriendelijke Eroet.
hurqerneester en wethsudens van l'fengelo,
$amens dezefi.
teammanager VïH Leefomqeving

  

    

 

  




