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Uw vragen aan het college over de 
opvang van vluchtelingen 

3476749  15 september 2022 

Geachte heer van der Pal, 

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 

 

Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen. Hieronder geven wij antwoord op uw vragen.  
 
1 Hoeveel mensen verblijven op 1 september 2022 als vluchteling in Hengelo? 
Op het moment van de beantwoording van deze vragen waren er in de locaties Nijverheid en 
Hazenweg in totaal 428 vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal bewoners is hard gegroeid sinds medio 
maart de woningen beschikbaar kwamen en sinds eind april de Hazenweg gereed was voor 
bewoning.  Sommige vluchtelingen hebben ervoor gekozen door te reizen naar andere gemeenten of 
landen, enkelen keerden terug. Daarnaast bieden we op de Hazenweg crisisnoodopvang voor 30 
asielzoekers. Aan de Havezatenlaan wonen daarnaast ook 250 personen in de aanvullende opvang 
van het COA die nog in de asielprocedure zitten of in afwachting zijn om uit te stromen naar een 
woning. 
 
2 Hoeveel van de aantallen vluchtelingen in Hengelo zijn statushouders? 
Naast de bestaande tijdelijke huisvesting aan de Havezatenlaan is de opgave voor Hengelo voor het 
kalenderjaar 2022 (108 plus de achterstand van 30 uit 2021) totaal 138. Voor 2023 is de opgave nog 
niet bekend. We krijgen van de provincie per half jaar de opgave. De wettelijke taakstelling is 
proportioneel dus gerelateerd aan het inwonertal. Met Welbions zijn afspraken gemaakt over het 
jaarlijks huisvesten van 50 statushouders. Het college vindt net als bij de huisvesting van Oekraïense 
vluchtelingen en asielzoekers dat Hengelo `proportioneel en op verantwoorde wijze` een bijdrage 
heeft te leveren, ook m.b.t. de huisvesting van statushouders.  
 
3 Hoe verhoudt dit aantal mensen zich tot de getallen in andere gemeenten? Dit zowel regionaal 
als met vergelijkbare gemeenten in het land. 
Geruime tijd biedt de gemeente Hengelo ondersteuning aan de opvang van asielzoekers. Eerder aan 
de Willemstraat en nu aan de Havezatenlaan. Aan de Havezatenlaan verblijven momenteel 250 
personen, in de asielprocedure of in afwachting van uitstroom naar een woning. Meer actueel is de 
opdracht voor de Twentse gemeenten om samen 3000 plekken te realiseren voor Oekraïense 
vluchtelingen. Hengelo draagt met 450 plekken in ruime zin en naar verhouding hieraan bij. Ook voor 
de aanvullende opgave om samen voor 225 personen crisisnoodopvang te organiseren draagt 
Hengelo bij conform de afspraak met 30 asielzoekers. We kunnen dit in afstemming met de eigenaar 
voor langere duur aanhouden. Eerder, in oktober 2021 , stond Hengelo ook klaar voor vier weken 
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noodopvang van 100 vluchtelingen in het Hazemeijercomplex, in samenwerking met de 
Veiligheidsregio Twente en de directe omgeving.        
 
4 Heeft Hengelo sinds 1 januari verzoeken gekregen voor extra opvanglocaties? 
De vraag naar extra opvangcapaciteit in Nederland is doorlopend aan de orde. Het college is van 
mening dat Hengelo `proportioneel en op een verantwoorde wijze` moet bijdragen aan de opvang 
van vluchtelingen. En dat we dit op dit moment ook moeten doen. Tegelijk kunnen er zich situaties 
voordoen waarbij het (tijdelijk) nodig kan zijn om iets extra`s te doen. Zo zijn onlangs 30 asielzoekers 
opgevangen aan de Hazenweg omdat de opvang voor Oekraïners nog ruimte bood. 
 
5 Hoe gaat de gemeente Hengelo het verenigingsleven en vrijwilligers bij de opvang en integratie 
van vluchtelingen betrekken?   
De locatie Hazenweg en Nijverheid zijn reeds ontmoetingsplekken voor meerdere partijen die een rol 
spelen in de opvang en het welzijn van de vluchtelingen. Zo zijn vrijwilligers uit de buurt van de 
Nijverheid betrokken, heeft Wijkracht een pool met vrijwilligers voor verschillende taken en 
ontmoeten werkgevers potentiële werknemers via ‘een markt’ in de gezamenlijke ruimte en 
spreekkamers op de Hazenweg. Geregeld vinden sociale, culturele en sportactiviteiten plaats 
georganiseerd in samenwerking met verenigingen (en scholen) uit Hengelo.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


