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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over  opvang 
vluchtelingen in woningen 

Mariastraat 

3401057  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 27 maart heeft u aan het college vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen in dfe 

woningen van Welbions aan de Mariastraat. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen door 
het college: 

 
1. Is het college het gezien haar vrijdagmail aan de raad het met de SP fractie eens dat 

de huidige bewoners niet op straat mogen worden gezet en er fatsoenlijk met hen 
gezocht moet worden naar geschikte en passende woonruimte?  

 
Het college vindt het ook belangrijk dat de betreffende bewoners huisvesting hebben en houden. 

Tijdens een overleg op 28 maart tussen Ad Hoc, Welbions en de Gemeente is afgesproken dat Ad 
Hoc er alles aan doet om vervangende huisvesting voor hun gebruikers te regelen. Welbions en de 

Gemeente hebben toegezegd hierbij te helpen. Ondertussen is bekend geworden dat het gelukt is 
om voor de 30 personen die via Ad Hoc een gebruikersovereenkomst hebben binnenkort een 

alternatief te regelen is. Daarbij moet worden aangetekend dat (anders dan aanvankelijk in de 
`vrijdagmail` was gemeld) Ad Hoc niet de juridische verplichting heeft tot het opnieuw huisvesten 

van de gebruikers, maar in de praktijk zich wel degelijk inspant om een bewoner door te plaatsen.   
Daarnaast geldt voor alle huurders dat ze een zgn. `terugvaladres` hebben (opgegeven). In dit 

geval is het herplaatsen gelukkig mogelijk.  
 

2. Hoe is het verloop van de communicatie en de samenwerking in deze tussen 
Gemeente, Coa, Welbions, Adhoc en de bewoners van de Mariastraat en omgeving 

(Geerdinksweg, Wilderinkstraat, Krabbenbosweg). Welke aspecten in die samenwerking 
moeten beter om niet de grote onrust bij de kwetsbare groep van Ad Hoc huurders (NB. 

ten behoeve van opvang van vluchtelingen) over hun uitzetting te laten ontstaan?  
 

Na het besluit van Welbions om minimaal 50 woningen aan te bieden aan de vluchtelingen is Ad 
Hoc daarover op vrijdag 18 maart geïnformeerd. Toen zijn tussen de 2 partijen zorgvuldige 

afspraken gemaakt over de informatieverstrekking direct na het betreffende weekend. Welbions 
heeft de eigen huurders en de buurt geïnformeerd. En Ad Hoc heeft dit gedaan voor haar eigen 

gebruikers. Maar natuurlijk is het ingrijpend als je eerder dan verwacht je anti-kraak woning moet 
verlaten. Het is jammer dat er daarna via de media onduidelijkheid en onrust is ontstaan. Op 28 

maart is er zoals gezegd een gesprek geweest dat verduidelijkend heeft gewerkt en tot een 
oplossing heeft geleid. Ad Hoc heeft haar gebruikers tijdens een informatiebijeenkomst op 4 april 

geinformeerd over het vervolg. 
 

3. Wat zijn de uitgangspunten bij de fasering van het plaatsen van Oekrainse 
vluchtelingen in deze buurt nu concreet?  
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
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Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op vrijdag 1 april is de eerste reeks van 9 woningen door Welbions opgeleverd aan de gemeente. 

De komende 3 weken zal dit aantal gaandeweg oplopen naar een totaal van 50 woningen. Na het 
inrichten worden de woningen beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. De snelheid 

waarmee ze vervolgens worden ingevuld is mede afhankelijk van de verdere toestroom van 
vluchtelingen in de regio Twente. Het eventueel nog extra aanbieden van woningen bovenop de 

eerste reeks van 50, in de periode daarna, is nog onderwerp van gesprek tussen Welbions, Ad Hoc 
en de Gemeente, en is mede afhankelijk van de behoefte die nog kan ontstaan.  

 
4. Hoe en door wie worden de bewoners van dag tot dag geïnformeerd over wat de stand 

van zaken is? En wie coördineert dit?  
 

Ad Hoc is voor haar huurders de organisatie die bewoners informeert. Op het overleg op 28 maart 
is dit nogmaals bevestigd. Op 4 april was deze informatiebijeenkomst gepland.  

 
5. Is er in het bredere kader van vinden van snelle opvang van Oekraïense vluchtelingen 

wel genoeg aandacht voor het ‘nood breekt wet’ principe ten aanzien van handhaven 
vergunningen en regels ten aanzien van de woonopvang?  

 
Deze crisis vraagt om snel handelen en `out-of-the-box-denken` van iedereen. En om het hebben 

en houden van voldoende aandacht voor het bredere kader van de woonopvang.  
 

6. Ligt hier niet een grotere rol voor de burgemeester waar het gaat om opvang 
vluchtelingen, handhaven van vergunningen in de veiligheidsregio en snelle 

communicatie daarover? 
 

De Burgemeester is portefeuillehouder voor de opvang van vluchtelingen en de verbindende 
schakel naar de Veiligheidsregio. En vervult inderdaad een grote rol bij de wijze waarop we binnen 

Hengelo met deze uitdagingen omgaan en hierover communiceren. Bij de demonstratie in het 
stadhuis van de jongeren op 30 maart heeft hij de jongeren geïnformeerd dat alternatieve plekken 

worden aangeboden.   
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


