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Naar aanleiding van het artikel in de Tubantia 24 maart 2022  
https://www.tubantia.nl/hengelo/woningzoekende-jongeren-moeten-hengelose-antikraakpanden-
uit-voor-vluchtelingen-dit-is-krom~ae139725/ 
 
 
PVV Hengelo weet dat de woningnood in Hengelo groot is en er velen op de wachtlijst staan voor een 
woning. Om te voorkomen dat leegstaande panden gekraakt worden, kunnen mensen voor een lage 
prijs antikraak wonen. Echter hebben antikrakers minder rechten dan huurders en zelfs krakers. 
PVV Hengelo heeft er alle begrip voor dat in deze tijd van oorlog in Oekraïne, de gemeente naar 
mogelijkheden moet zoeken om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, maar om daarvoor 
andere huurders uit hun (antikraak)huis te zetten, dat is het ene probleem oplossen en het andere 
creëren.  
 
De PVV heeft hier de volgende vragen over 
 
Geacht college, 
 

1. Is het college het met de PVV eens, dat door antikrakers hun huis uit te zetten om deze 
woonruimte aan oorlogsslachtoffers te geven, dit het woonprobleem in Hengelo niet oplost? 

2. Wat gaat het college doen voor deze antikrakers, die noodgedwongen antikraak wonen en 
nu op zeer korte termijn op straat komen te staan?  

3. Is het college het met de PVV eens, dat je hier geen probleem mee oplost, maar een nieuw 
probleem creëert en het een verschuiving van het woonprobleem is? 

4. De PVV zou de suggestie willen doen om het oude stadskantoor met spoed gereed te maken 
voor tijdelijke bewoning voor mensen uit Oekraïne, studenten en anderen die met spoed op 
een woning wachten. Is het college hier toe bereid?   

5. Is het college het met de PVV eens dat alle woningzoekenden zo snel mogelijk aan een 
passende woning geholpen moeten worden? 

6. Hoeveel en welke leegstaande panden heeft de gemeente in zijn bezit, die (tijdelijk) tot 
woningen kunnen worden verbouwd? 

7. Is het college met de PVV eens, dat het zeer kwalijke is, dat bewoners via de media moeten 
vernemen dat ze binnen 28 dagen hun huis uit moeten? 
 

Met vriendelijke groet, 

Petra Nijhuis 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 
Christian Benerink 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 


