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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen subsidie versnelling 
woningbouw 

3449815  12 juli 2022 

Geachte heer Pen, 

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 maandag 4 juli heeft u vragen gesteld over de subsidie versnelling woningbouw. In deze brief 
geven wij antwoord op uw gestelde vragen. 

 
Vraag 1. Waarom zijn Enschede en Almelo hier wel in geslaagd en Hengelo niet, hebben wij ons 

huiswerk niet op orde? Graag een nadere uitleg. 
 

Hengelo heeft, net als Almelo en Enschede, een aanvraag gedaan voor een subsidie van het Rijk 
voor het versnellen van de realisatie van woningbouw met infrastructuur en 

bereikbaarheidsmaatregelen (middelen vanuit Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport). 

We hebben deze aanvragen gepositioneerd als onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone 
Hengelo-Enschede. Zo heeft Enschede haar aanvragen ook gepositioneerd, met onder meer 

maatregelen verbonden aan Centrumkwadraat. 
Onze aanvragen voor maatregelen verbonden aan Hart van Zuid en Lange Wemen zijn vooralsnog 

niet toegekend. Het Rijk vraagt om een nadere onderbouwing en aanscherping. Dat betekent dat 
we voor de tweede ronde in het najaar onze aanvraag gaan aanscherpen. We zijn hierover met het 

Rijk en de provincie in overleg.  
 

 

Vraag 2. Er komt nog een ronde in het najaar. Hoe groot is de kans dat we dan wel aanspraak op de 
subsidie maken en welke extra inspanningen zullen hier voor gedaan worden? 
 
Wij kunnen over de kans of iets wel of niet wordt toegekend door het Rijk niets zeggen. Over de 

extra inspanning die we moeten leveren om wel tot een succesvolle propositie te komen zijn we 

met het Rijk en provincie in overleg. 
 

 
 

We zullen uw raad op de hoogte houden van het vervolg van dit subsidie-proces.  
 

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3449815  

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 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


