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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
bovengevel woning Thomasstraat 

3381303  15 maart 2022 

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 

 

Bij brief van 17 februari 2022 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over het bezwijken 
van een bovengevel van twee woonhuizen aan de Thomasstraat in Hengelo. Eén en ander als 

gevolg van de harde wind de avond ervoor. Hieronder beantwoorden wij uw vragen, waarbij we 
eerst een algemene informatie geven over het voorval en onze reeds ondernomen acties.  

 
Inleiding 

Tijdens de storm van donderdagnacht 17 februari is een deel van de gemetselde gevel van de 
woning aan de Thomasstraat1-3 naar beneden gekomen. Op vrijdag 18 februari heeft onze 

toezichthouder – na contact te hebben gehad met Welbions (eigenaar van de woningen) – de  
situatie ter plekke gecontroleerd en de te nemen maatregelen met hen afgestemd. Inmiddels had 

Welbions opdracht gegeven aan een extern bouwtechnisch bureau (Schreuder Bouwtechniek) voor 
het uitvoeren van een eerste onderzoek naar de toedracht en noodzakelijke aanpassingen c.q. het 

herstel.  
 

Uit een eerste onderzoek blijkt dat zeer waarschijnlijk sprake lijkt van een zeer ongelukkige 
samenloop van omstandigheden. Door de storm in de nacht van 17 februari is bij de betreffende 

woning de afdekkap op de muur naar nu blijkt weggewaaid, waardoor de druk op de gevel te groot 
is geworden en is ingestort.  

 
Direct na de het bezwijken van de bovengevel heeft Welbions een aannemer opdracht gegeven om 

de gevel te fixeren (losse onderdelen verwijderen, de spouw dichtzetten en de dakplaten extra 
verankeren). Eén en ander om vervolgschade van de verwachte storm – die zelfs nog forser is dan 

die in de nacht van 17 februari – de dagen erna te voorkomen. Daarnaast heeft Welbions de 
bewoners van de woningen elders ondergebracht (bewoners van de ene woning bij familie/vrienden 

en de bewoners van de andere woning in een hotel), waardoor de woningen de dagen na de storm 
leeg waren. Bovendien zijn er hekken om de woning geplaatst.  

 
Verder heeft Welbions een eerste (visuele) inspectie gedaan naar vergelijkbare woningen in de 

omgeving met dezelfde detaillering. Dit ook in verband met de te verwachten nieuwe stormen. 
Hieruit bleek dat niet te verwachten was dat ook andere woningen dezelfde schade zouden oplopen 

door de nieuwe storm. Gelukkig bleek dit ook het geval, aangezien de storm van zaterdag 19 
februari en zondag 20 februari geen nieuwe soortgelijke schade heeft veroorzaakt aan deze 

woningen. Ook is de woning aan de Thomasstraat gespaard gebleven van verdere schade door 
onder andere de genomen maatregelen door Welbions.  

 
Direct na de storm van donderdag 17 februari heeft Welbions een onafhankelijk bouwtechnisch 

bureau (Schreuder Bouwtechniek) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de toedracht van de en 
noodzakelijke aanpassingen c.q. herstel van de schade. De eerste dagen na de schade hebben in 
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het teken gestaan van tijdelijke maatregel en snel fixeren met het oog op de nieuwe storm. Nu 
deze voorbij zijn wordt verder onderzocht wat daadwerkelijk de aanleiding is. En vervolgens of het 

noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te nemen voor deze woning en soortgelijke woningen 
in het gebied.  

 
Als gemeente zijn wij betrokken bij dit onderzoek. Zo heeft onze toezichthouder bouw nauw 

contact met de projectleider van Welbions en kijkt hij mee met de stappen die Welbions neemt. 
Daarnaast zullen wij de uitkomsten van het onderzoek dat Welbions laat uitvoeren toetsen door 

onze constructeurs en zo nodig aanvullende maatregelen opleggen aan Welbions.  
 

Beantwoording 
U vraagt ons als volgt: 

 
1. Is het college het met ons eens dat het bezwijken van een gevel van een tien jaar oude 

woning zeer bijzonder is en ook voor de omwonenden in ditzelfde complex op zijn minst 

vragen oproept? 

 

Ja, het bezwijken van deze gevel (zeker bij een relatief nieuwe woning) is gelukkig zeer bijzonder.  

 

2. Is het college het daarom met ons van mening dat de gemeente, destijds verantwoordelijk 

voor bouw en woningtoezicht een rol heeft in het doen van onderzoek naar de oorzaken en 

achtergronden van deze situatie en haar verantwoordelijkheid hierin te laten onderzoeken? 

 

Zoals in de inleiding aangegeven hebben wij samen met Welbions de noodzaak van het achterhalen 

van de oorzaak onderkent en derhalve – naast de noodzakelijk direct genomen maatregelen – is 

gelijk een onafhankelijk deskundig bouwtechnisch bureau ingeschakeld. Eén en ander om te 

onderzoeken of sprake is van een zeer bijzonder en zeer ongelukkige samenloop van 

omstandigheden, dan wel of er meer aan de hand is.  

 

3. Is het college daarom bereid om te zorgen dat ze samen met Welbions dit onderzoek in 

hand en van een deskundige derde partij legt waarbij het niet alleen moet gaan om de 

betreffende twee woningen, maar betrekking moet hebben op alle woningen in het destijds 

nieuw gebouwde buurt Berflo Es? 

 

Zoals hiervoor in de inleiding is aangegeven, heeft Welbions opdracht gegeven aan een 

onafhankelijk bouwtechnisch bureau om de toedracht van de schade en eventuele noodzakelijke 

aanpassingen te bepalen. Deskundigen van de gemeente kijken gedurende dit onderzoek mee en 

hebben nauw contact met Welbions. Vervolgens worden de bevindingen van het onderzoek gedeeld 

met de gemeente en zullen onze specialisten (constructeurs) naar deze uitkomsten kijken. Zo 

nodig zullen wij als gemeente aanvullende maatregelen opleggen. Indien daarvoor aanleiding is 

zullen ook andere soortgelijke woningen verder worden onderzocht.  

 

4. Is het college het met onze fractie eens dat mocht blijken dat ook bij andere woningen 

dergelijke stormrisico’s aanwezig zijn er maatregelen genomen moeten worden? En pakt de 

gemeente dan ook haar rol? Zo ja welke rol? 

 

Zie de beantwoording van de vorige vraag.  
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


