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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen antikraak 3401437  5 april 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 

 

Op 29 maart 2022 heeft u vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen in de woningen van 
Welbions aan de Mariastraat. Hieronder treft u de antwoorden van het college hierover: 

 
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?  

 
Het college is het eens met de stelling dat dit het woonprobleem niet oplost. Het college is wel blij 

dat het gelukt is om aan alle 30 gebruikers van Ad Hoc binnenkort een alternatief aan te kunnen 
bieden.  

 
2. Wat gaat het college doen voor deze antikrakers, die noodgedwongen antikraak 

wonen en nu op zeer korte termijn op straat komen te staan?  
 

Inspanningen van met name Ad Hoc, daarbij geholpen door Welbions en de gemeente, hebben 
ertoe geleid dat aan alle 30 personen die nu anti-kraak wonen alternatieve huisvesting kan worden 

geboden. 
 

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? 

 
Het college was/blijft blij met het besluit van Welbions om minimaal 50 van haar te slopen 

woningen beschikbaar te stellen voor de vluchtelingen. En het college is blij dat een alternatieve 
oplossing is gevonden voor de 30 gebruikers die onder contract staan bij Ad Hoc.  

 
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?  

 
Naast de locatie van Welbions is het college ook ingegaan op het aanbod van de eigenaar van het 

leegstaande kantoorpand  aan de Hazenweg 121 om daar ook vluchtelingen op te vangen. Dit is  
het vml. Stadskantoor. Daar worden nu aanpassingen uitgevoerd om ongeveer 250 tot 300 

personen op te kunnen vangen op korte termijn.  
 

5. Is het college het met de PVV eens dat alle woningzoekenden zo snel mogelijk aan een 
passende woning geholpen moeten worden? 
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Net als voor veel fracties in de raad geldt voor het college ook dat het aanpakken van de 
woningnood in Hengelo een van de prioriteiten is.   

 
6. Hoeveel en welke leegstaande panden heeft de gemeente in zijn bezit, die (tijdelijk) 

tot woningen kunnen worden verbouwd? 
 

Bij de zoektocht naar geschikte huisvesting voor de vluchtelingen heeft het college ook gekeken 
naar de panden die in eigen bezit zijn. De wens om de vluchtelingen deels te concentreren 

(vanwege de hulpverlening en het beheer), te zorgen voor een `humane` opvang, en lopende 
ontwikkelingen zo min als mogelijk te belemmeren, hebben geleid tot de locaties 

Geerdinkweg/Mariastraat en het vml. gemeentekantoor aan de Hazenweg. 
 

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? 

 
Na het besluit van Welbions zijn tussen de corporatie en Ad Hoc afspraken gemaakt over het 

informeren van hun respectievelijke huurders/gebruikers. Juist vanwege de zorgvuldigheid en met 
de bedoeling om de betrokkenen te informeren voordat het in de pers zou komen. Het is niet uit te 

sluiten dat een enkeling de betreffende berichten niet heeft ontvangen/gelezen voordat de krant 
daarover heeft bericht. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


