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Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 
 
De afgelopen maanden werd Hengelo geteisterd door meerdere misdrijven. De Tubantia en RTV Oost 
hebben geschreven over een liquidatie, overval met een machete, inbraak met ontvoering, 
witwaspraktijken, ondermijning en invallen gerelateerd aan drugs.1  De Jaarstukken van 2021 laten 
zien dat de criminaliteitscijfers in Hengelo afnemen, echter als wij deze cijfers gaan afzetten tegen 
een aantal jaren terug dan maken wij ons erg zorgen. Alhoewel iedere gebeurtenis op zichzelf staat 
valt wel op dat de criminaliteit in onze regio de afgelopen jaren is toegenomen. Statistieken van het 
CBS laten zien dat criminaliteit rondom met name drugs en vuurwapens de afgelopen jaren zijn 
toegenomen.2            
 Elders in het land wordt drugshandel hard aangepakt en het lijkt erop dat het waterbedeffect 
zorgt voor een toename in Twente. Wij als VVD willen niet dat Hengelo het Rotterdam van het 
oosten wordt. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden lijken van een groter kaliber dan wat 
wij gewend zijn. Wij zijn trots op onze politie en zien het harde werk dat zij verricht. Wij weten ook 
dat de politie op dit moment erg veel last heeft van personeelstekorten. Hengelo was in een ver 
verleden ooit de veiligste stad van Nederland, maar dat zijn wij allang niet meer. Daarom hebben wij 
een aantal vragen aan u:    

1. Deelt het college onze zorgen over de toename van criminaliteit in Hengelo en Twente over 
de afgelopen jaren? 

a. Is er een duidelijk waterbedeffect zichtbaar? 
b. Welke projecten zijn er opgezet om deze vormen van criminaliteit tegen te gaan? 

2. Hoe beoordeelt de politie zelf de toename van criminaliteit in Twente? 
a. Hebben wij voldoende politie in Hengelo/Twente? 

i. Zo ja, hoe wordt de verdeelsleutel rondom capaciteit beoordeeld? 
ii. Zo nee, wat wordt hieraan gedaan? 

b. Welke vormen van criminaliteit hebben op dit moment prioriteit bij de politie? 
c. Welke vormen van criminaliteit hebben op dit moment daardoor minder prioriteit? 

Wij kunnen ons voorstellen dat de antwoorden op deze vragen kunnen leiden tot nieuwe vragen. Om 
die reden zouden wij ook kunnen leven met een beeldvormende politieke markt op korte termijn. Dit 
in het kader van het ‘Integraal Veiligheidsbeleid Hengelo 2021-2024’ waarover wij komend jaar gaan 
spreken. Wij hopen dat de politie in deze politieke markt een rol kan krijgen. 

Namens de VVD-fractie, 
Mitchell Boers 

                                                           
1 https://www.tubantia.nl/hengelo/angstaanjagende-bedreiging-met-enorme-machete-hakt-er-flink-in-bij-
computerwinkel-in-centrum-hengelo~abef7bc6/  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2120050/slachtoffer-dodelijke-schietpartij-hengelo-deed-alles-om-drugs-te-
verkrijgen  
https://www.tubantia.nl/enschede/indrukwekkende-hoeveelheid-cocaine-gevonden-bij-oprollen-drugslijn-
hengeloer-48-en-vijf-anderen-blijven-twee-weken-in-voorarrest~ad74362a/  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2118191/woningoveral-in-hengelo-bewoner-naar-ziekenhuis  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2118298/restaurantpersoneel-in-shock-na-politie-inval-rondom-cokesmokkel-
we-dachten-dat-het-een-overval-was  
2 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83648NED/table?fromstatweb 
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