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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen SP 
inzake Swafert en het 

Dienstencentrum  

3380041  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 15 en 17 februari heeft u raadsvragen gesteld met betrekking tot de toekomst van het 
wooncomplex ’t Swafert en het dienstencentrum. Hierbij treft u de antwoorden op de door u 

gestelde vragen aan.   
 

Beantwoording vragen van 15 februari. 

1. Heeft het college kennisgenomen van de resultaten van de enquête die is gehouden in het 
wooncomplex ’t Swafert?  Is het college het met de SP eens dat ’t Swafert, inclusief het 
dienstencentrum een zeer belangrijke woonbuurt vormt voor Hengelo, niet in het minst 
vanwege het voorzien van veel woonruimte in de sociale huur? 
 
Antwoord: 
Het college heeft kennisgenomen van de resultaten uit de enquête. ’t Swafert vormt qua 
omvang - 419 woningen – architectuur en woonmilieu een bijzondere woonbuurt in Hengelo. 
Van oorsprong had ’t Swafert sterke maatschappelijke uitgangspunten.  Een woon-
zorgcentrum, bedoeld voor 55-plussers. Wijkcoaches, beheerders en een dienstencentrum 
zorgden voor de nodige faciliteiten. ’t Swafert heeft een verandering ondergaan waardoor er 
nu reguliere sociale huurwoningen voor alle leeftijden worden aangeboden. Daarbij zijn de 
maatschappelijke faciliteiten hier grotendeels verdwenen. Dat zorgt voor een ander 
woonmilieu.  
 

2. Is het college het met de SP eens dat een buurt met zoveel sociale huurwoningen, waar met 
name veel ouderen wonen een goed huismeesterschap verdient? Zo ja, is het college bereid 
om in contact te treden met de eigenaar om te zorgen dat het huidig en toekomstig beheer 
van deze woningen veilig wordt gesteld en tot voldoening van bewoners wordt geregeld? 
 
Antwoord: 
Het college is van mening dat ook hier deugdelijk huismeesterschap verlangt mag worden. 
We zijn benieuwd naar de toekomstplannen die de eigenaar heeft met ’t Swafert. Daarnaast 
zien we in toenemend aantal overlastmeldingen vanuit ’t Swafert en de nabijgelegen 
openbare ruimte. Over deze onderwerpen gaan we met de eigenaar in gesprek. 
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3. Is het college bereid om met de eigenaar van het complex te gaan spreken om te zorgen dat 
het Dienstencentrum tegen een acceptabele huur haar oorspronkelijke en huidige functie 
kan behouden? Zo niet, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Eerst zal onderzocht moeten worden of er alsnog mogelijkheden zijn om de 
ontmoetingsruimte te behouden (zie antwoord vraag 7). Het is dan aan Wijkracht als huurder 
van het Dienstencentrum om in gesprek te gaan met de eigenaar.  
 

4. Is het college met ons van mening dat deze woningen die 50 jaar oud zijn een goed beheer 
en meerjarig onderhoud nodig hebben?  Is het college dan ook bereid om ook met Welbions  
te spreken en haar te betrekken bij de toekomst van dit complex.  
 
Antwoord:  
We zijn met Welbions in gesprek om te onderzoeken of zij in de toekomst een rol kunnen 
spelen in ‘t Swafert.  
 

5. Is het college bereid om zich in te spannen om te onderzoeken of naast de Kasbah  ’t Swafert 
de status gemeentelijk monument zou kunnen verkrijgen, als uitdrukking van een bijzondere 
bouwstijl met een belangrijke sociaal-historisch  achtergrond.  
 
Antwoord: 
De kans is zeer groot dat de Erfgoedcommissie, in het kader van het onderzoek naar post ’65 
gebouwen, ’t Swafert mee zal nemen in haar verzoek aan het college om de gemeentelijke 
monumentenlijst uit te breiden met o.a. dit gebouwencomplex. 
Als blijkt dat het inderdaad een bijzonder bouwwerk uit deze tijd betreft zal het college een 
aanwijzing tot gemeentelijk monument serieus overwegen. 
In 2017 heeft de Erfgoedcommissie de status van Waardevol aan het ‘t Swafert toegekend. 
Daarmee is al bevestigd dat het een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt. 
 
 
 

Beantwoording aanvullende vragen van 17 februari. 
 

6.  Is het college bereid om bij Wijkracht na te gaan of deze aanbieding op Funda voor hen reden 
is om opnieuw met de beheerder/eigenaar in gesprek te gaan. Zij zijn immers de zittende 
huurder van dit Dienstencentrum.  

 
Antwoord: 
Er is ambtelijk gelijk contact gelegd met Wijkracht. Daaruit blijkt dat er behalve financiële 
overwegingen ook inhoudelijke argumenten zijn om de huur voor het dienstencentrum op te 
zeggen. De veranderende doelgroep en de keuzes voor een drietal hoofdlocaties, 
Wijkhuysen, in het kader van de opdracht Versterken Voorliggend hebben daarbij ook een rol 
gespeeld.  

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
3 3380041  

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 

7.  Is het college op basis van deze informatie bereid om samen met Wijkracht de mogelijkheden 
te bespreken om het Dienstencentrum als ontmoetingsruimte voor bewoners van ’t Swafert 
en Groot Driene te behouden? 
 
Antwoord:  
Wij zijn zeker bereid om samen met Wijkracht te bespreken of er toch nog mogelijkheden 
zijn om de ontmoetingsruimte te behouden. Leidend zal daarbij zijn wat de vraag en 
behoefte is van de bewoners in de wijk, hoe daar het beste invulling aan gegeven kan 
worden en welke extra kosten en investeringen dat gaat vergen.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


