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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording vragen m.b.t t' 
Swafert 

3444518  20 september 2022 

Geachte heer Leusink, 

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 22 juni heeft u vragen gesteld met betrekking tot ’t Swafert. In deze brief beantwoorden wij uw 
vragen.  

 
1. Kan het college antwoord geven of het dienstencentrum in ’t Swafert dicht gaat, ja of 

nee? Daarbij, kan het college concreet worden naar de inwoners over wat ze wil met de 
ontmoetingsruimten in buurten? 

 
De eigenaar is voornemens om ’t Swafert kosteloos beschikbaar te stellen aan de 

bewonersorganisatie omdat hij geen andere huurder heeft gevonden. Momenteel vinden er 
gesprekken plaats over de voorwaarden van het beschikbaar stellen van deze ruimte aan de 

bewonersorganisatie. Wijkracht is als gesprekpartner van de bewonersorganisatie betrokken en 
ondersteunt de bewonersorganisatie. De insteek is dat Wijkracht activiteiten aan blijft bieden 

binnen ’t Swafert. 
 

Het college investeert de komende periode in het versterken van de (basis)voorzieningen op 
wijkniveau. De kaders hiervoor zijn opgenomen in het transformatieplan Sociaal Domein. De 

insteek is om daarmee de sociale basis te ondersteunen en een passend aanbod van 
basisvoorzieningen binnen de wijk te organiseren. Daarbij is de populatie in de wijk en de behoefte 

van de inwoners een belangrijk vertrekpunt. Ook voor Groot Driene wordt een plan gemaakt. In dit 
plan worden de beschikbaarheid van de huidige ontmoetingsruimten zoals bij de Tempel en bij ’t 

Swafert, maar ook de ontmoetingsruimte bij de te ontwikkelen 200 flexwoningen door Welbions, bij 
Sportlaan Driene, meegenomen. Per locatie en voorziening kijken wij wat de rol van de gemeente 

en van Wijkracht daarbij is. De gemeente zal soms een sturende rol en soms een faciliterende of 
participerende rol hebben. Een belangrijk aspect is de organisatiekracht van de initiatiefnemers 

binnen de wijken zelf. 
 

2. Wat is de concrete inzet van het college waar het gaat om de voorzieningen op peil 
houden en intensiveren? Welke schaal heeft het college daarbij voor ogen?  

 
Het college hecht, zoals beschreven in het transformatieplan, veel waarde aan een 

voorzieningenniveau waarbij elke wijk haar eigen voorzieningen heeft, passend bij de populatie 
(zoals ook omschreven in het antwoord bij vraag 1). Wij investeren door te sturen op meer 

ontmoetingsruimten die ook voor kwetsbare inwoners toegankelijk zijn. De uitvoering van het plan 
Versterken Voorliggend aanbod Hengelo is hier een voorbode van. Dit heeft geleid tot drie 

hoofdlocaties (Wijkhuysen) en diverse dependances (kuierlocaties) binnen Hengelo. Wij investeren 
daarnaast door met huidige partners en voorzieningen in de wijken afspraken te maken hoe zij bij 

kunnen dragen, denk aan schoolgebouwen, sportkantines en wijkcentra. 
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3. Is het college het met de SP eens dat het Wijkracht plan, zoals in juni 2019 
gepresenteerd is uitgegaan van bezuinigingen op wijkwelzijnsvoorzieningen, en 

daardoor heeft gezocht naar minder ontmoetingslocaties in de buurten? 
 

Het college ziet het plan van Wijkracht niet als een bezuiniging op wijkwelzijnsvoorzieningen maar 
als een investering in algemene voorzieningen voor ontmoeting en dagactiviteiten in Hengelo. Het 

plan heeft weliswaar geleid tot verschuivingen binnen de beschikbare voorzieningen. Daarbij is de 
behoefte aan een ontmoetingsvoorziening binnen Groot Driene nog steeds onder de aandacht. 

Wijkracht is actief bezig om hier een oplossing voor te vinden. 
 

4. Is het college het met de SP eens dat het Wijkracht plan, zoals in juni 2019 
gepresenteerd van een top down benadering uit is gegaan? Hoe kunnen bewoners, zoals 

die in ’t Swafert, zorgen dat hun voorzieningen niet wegbezuinigd worden? Hoe kunnen 
onze bewoners meepraten, hun wensen kenbaar maken en hun invloed aanwenden waar 

het gaat om het goed voorzien van ontmoetingsplekken in hun buurt? 
 

Wijkracht is nog steeds actief in het dienstencentrum en brengt behoeftes en wensen in kaart. 
Wijkracht heeft daarover nauw contact met de bewonersorganisatie en met het college.  

 
 

5. Waar kunnen de bewoners van ’t Swafert in december dit jaar elkaar ontmoeten voor 
activiteiten? 

 
In lijn met het antwoord op vraag 1 is het zeer waarschijnlijk dat de bewoners van ’t Swafert in het 

dienstencentrum elkaar kunnen blijven ontmoeten. Op dit moment wordt de bewonersorganisatie 
daarbij ondersteund door Wijkracht. Mocht er vanuit de bewonersorganisatie ook behoefte zijn aan 

ondersteuning vanuit de gemeente, dan onderzoeken we gezamenlijk welke rol van de gemeente 
hierin passend is. We blijven in overleg met Wijkracht om te komen tot oplossing die voorziet in de 

behoefte aan ontmoeting voor inwoners van ’t Swafert binnen Groot Driene. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


