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Hengelo, 27 maart  2022 
Geacht college, 

De rampzalige oorlog in Oekraine heeft sinds een paar weken ook vele gevolgen voor de 

inwoners van Hengelo. Naast het feit dat er veel steun is voor het opvangen in de komende tijd 

van de vluchtelingen en er veel solidariteit is ontstaan in deze, is er ook een groep inwoners die 

wordt geconfronteerd met een dreigende ingreep in hun woonsituatie. 

Het plotselinge besluit van Welbions om minstens 50 woningen in de Mariastraat en omgeving te 

bestemmen als opvanglocatie voor Oekraïners heeft grote gevolgen voor de mensen die daar nu 

wonen, zowel mensen met een permanent contract alsook de mensen met tijdelijke contracten. 

Van die laatste groep heeft een aantal de aanzegging gekregen om voor 20 april te vertrekken. 

Dit is voor deze groep een directe bedreiging vormt op hun woonsituatie. Zij geven aan 

aangewezen te zijn op tijdelijke huur, omdat in de huidige wooncrisis een betaalbare sociale 

huurwoning voor hen niet bereikbaar bleek.  

Het college heeft in een ‘vrijdagmail’ aan de raad (25-3-22) aangegeven:  

“Ad Hoc moet dus op korte termijn alternatieve huisvesting regelen voor de 

mensen (dat zijn met name jongeren), die daar nu op anti-kraak basis zitten. De betreffende 

jongeren hebben van Ad Hoc recht op huisvesting, alleen kan het wel zijn dat dit op 

verschillende 

plekken wordt aangeboden. Welbions heeft toegezegd om Ad Hoc hierbij zoveel mogelijk te 

helpen.” 

Onze vragen aan het college: 

[gezien de urgentie van de woonsituatie voor tientallen inwoners van Hengelo en de noodzaak 

voor opvang Oekraïners verlangen we een zeer snelle beantwoording in deze]  

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?  

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?  

3. Wat zijn de uitgangspunten bij de fasering van het plaatsen van Oekrainse vluchtelingen in 

deze buurt nu concreet? 



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

zaken is? En wie coördineert dit? 

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? 

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? 

SP fractie 


