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Bijna 50 jaar ’t Swafert 

Hoe het er nu voor staat.. 

 
 

Resultaten van een enquête onder bewoners van ’t Swafert in Hengelo 
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Voorwoord 

Op basis van signalen van enkele bewoners in ’t Swafert zijn er in de zomer van 

2020 gesprekken gevoerd over hun ervaringen omtrent de woonsituatie in ’t 

Swafert. 

Hen bleek  dat als er klachten over de woning of de woonomgeving bij de 

beheerder worden gemeld deze onvoldoende en laat worden beantwoord. Een 

aantal van hun klachten werden niet verholpen, of er werd zelfs niet op 

gereageerd. Verder bleek  dat deze bewoners behoefte hadden om in breder 

verband, met andere bewoners van ’t Swafert te kunnen spreken over 

ontwikkelingen in het wooncomplex. Zo bleek bijvoorbeeld de toewijzing van 

woningen niet meer gekoppeld te zijn aan een minimum leeftijd en zijn er ook 

mensen jonger dan 55 komen wonen. Daardoor was er bij hen de behoefte om 

als bewoners te kunnen spreken over woningtoewijzing.  Ook wilde men het 

hebben over de veiligheid in het complex, het onderhoud van de woningen en 

de gezamenlijke ruimten en over het onderhoud van de groene 

woonomgeving. Maar bovenal was er bij hen behoefte om vanuit de bewoners 

een geregeld georganiseerd overleg te hebben met de eigenaar en of de 

beheerder van ’t Swafert complex. 

In overleg met hen werd besloten om te peilen onder alle bewoners van ’t 

Swafert of een dergelijke behoefte ook bij anderen leefde en of er draagvlak 

zou bestaan voor een bewonersvertegenwoordiging. 

Vrij snel werd een eenvoudige vragenlijst opgesteld, waarvan de bedoeling was 

om die deur aan deur af te geven en mensen te vragen die ingevuld weer in te 

leveren. 

Vanwege de maatregelen in verband met de tweede coronagolf die vanaf de 

nazomer van 2020 tot beperkende contactmogelijkheden leidde  werd een 

dergelijke inventarisatie uitgesteld. 

In juli 2021 bleek het voor het eerst weer mogelijk om de vragenlijst deur aan 

deur te verspreiden. Binnen vier weken werd de enquête bezorgd, ingeleverd 

of bij de mensen opgehaald.                                                                                          

In dit verslag vindt u de resultaten van die enquête. 

SP Hengelo 

Cronjéstraat 12 

7551 GE Hengelo 
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Samenvatting 

Een enquête onder de bewoners van wooncomplex ’t Swafert in Hengelo kreeg 

een zeer ruime respons van meer dan 55 % van bewoners en liet het volgende 

beeld zien:  

Bewoners wonen er over het algemeen met plezier en voelen zich er veilig. 

Vooral de groene omgeving, de nabijheid van winkelcentrum en apotheek, en 

de traploze toegang in en rond de huizen wordt als belangrijk beschouwd. 

Zorgen en klachten zijn er voor veel bewoners over onderhoud van het 

complex, de gemeenschappelijke ruimten, de groene omgeving en de 

woningen zelf. Uit deze klachten en zorgen blijkt dat groot onderhoud en of 

renovatie van het complex, de buitenruimte en de individuele woningen als 

zeer noodzakelijk naar voren komt. De huurprijs wordt ook in dat licht 

beoordeeld. Die is voor veel bewoners te hoog voor hetgeen er tegenover staat 

qua onderhoud en staat van de woning. De klachten gaan ook vooral over het 

feit dat er geen goede eigenaar/beheerder aanspreekbaar is. Er is weliswaar 

een huismeester, maar die is beperkt in zijn mogelijkheden om in te gaan op de 

klachten en wensen van bewoners. De beheerder Van ’t Hof Rijnland is te 

bereiken via een telefoonnummer waar men aan het lijntje gehouden wordt. 

Op e-mails wordt niet of niet tijdig adequaat gereageerd. Bewoners ervaren 

een ‘kastje naar de muur’ mentaliteit die veraf staat van alerte en persoonlijke 

afhandeling van klachten. Bovendien mist men een gezamenlijke basis als 

bewoners van ’t Swafert om gemeenschappelijke problemen en verwachtingen 

naar de verhuurder en beheerder te kunnen bespreken. Een overgrote 

meerderheid van de bewoners wil dan ook een vertegenwoordiging van 

bewoners in een bewonerscommissie. Enkele tientallen bewoners wil hier 

mogelijk vorm aan geven. Velen grijpen terug op de oorspronkelijke inzet van 

Dr. Fuldauer en de bedoeling die deze stichter voor ogen had. 

 

Tekst op 

buitenmuur 

Dienstencentrum 

’t Swafert 
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Inleiding 

De geschiedenis van het wooncomplex ’t Swafert kan niet beter worden 

weergegeven dan zoals één van de bewoners het in ’t kort heeft opgetekend. 

Vandaar deze introductie: 

’t Swafert bestaat 50 jaar 

 

Een feest waard, de tijd zal het leren? Lees verder. Het wooncentrum dat  

ongeveer 417 woningen telt werd eind jaren 60 begin jaren 70 in de 

nieuw ontwikkelde wijk Groot Driene Hengelo gerealiseerd. Het is 

prachtig gelegen in een mooi groen gebied met een grote vijver met een 

prachtige fontein. Het ontstaan begon bij Dr Fuldauer, hij kreeg in zijn 

huisartsen praktijk veel met senioren te maken waar geen goede 

huisvesting voor was. Hij was oprichter van de Fuldauer stichting die zich 

ten doel stelde betaalbare woningen te realiseren voor 55 plussers, ik 

citeer uit een bericht:  

De Fuldauerstichting bestaat al ruim 40 jaar [nu dus ruim 50 jaar]. 

De stichting werd op 11 februari 1969 opgericht als steunstichting 

voor de bouw van ’t Swafert. De stichting had het woonzorgcentrum 

’t Swafert en het dienstencentrum Groot Driene in eigendom. De 

naamgever van de stichting was de Hengelose huisarts Dr. A. 

Fuldauer (1921-2007). Dr. Fuldauer was als huisarts zeer betrokken 

bij de zorg voor ouderen. Op 16 maart 1966 promoveerde hij op een 

bejaardenonderzoek in zijn huisartsenpraktijk.  

Meer informatie over Dr. Fuldauer kunt u lezen in 

het krantenartikel dat op 17 maart 1966 is verschenen ter 

gelegenheid van zijn promotie. Vanaf 1969 werd in ’t Swafert de 

zorg aan ouderen vormgegeven in de geest van de opvattingen van 

Dr. Fuldauer.  
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Beeld in een binnentuin dat 

in 2012 door de toenmalige 

bewonerscommissie is 

aangeboden bij het 40 jarig 

bestaan van ’t Swafert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar toen begon de ellende.  Begin 2000 werden de complexen van 

’t Swafert en dienstencentrum Groot Driene verkocht aan Vesteda 

B.V. welke BV gelieerd is aan het ABP pensioenfonds. Het 

toenmalige bestuur van de Fuldauerstichting krimpt in deze periode 

in tot drie mensen en beschikt over een zeer groot vermogen.         

In deze periode worden met dit vermogen nauwelijks 

maatschappelijke activiteiten ontwikkeld. Wel bedeelt het bestuur 

zichzelf goed. Dit leidt later tot een strafrechtelijke veroordeling en 

terugbetalingen. In 2004 schorst en ontslaat de rechtbank het 

bestuur en benoemt een curator. De curator, Mr. Huisman, trekt drie 

nieuwe bestuursleden aan. Het nieuwe bestuur herformuleert 

de doelstelling van de stichting. Ook de statuten worden aangepast. 

Daarin worden o.a. het werkgebied op grond van de oorsprong van 

het vermogen beperkt tot voornamelijk Hengelo (Ov.). Er wordt een 

structuur met checks en balances opgezet, wat de kans op 

herhaling van het gebeuren in de jaren 2000-2004 moet uitsluiten.  

In die periode wordt er ook achterstallig onderhoud gepleegd.       

De houten buitenkant van het gebouw, een soort schrootjes 
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wanden, worden opnieuw bekleed en gestukt, er komt nieuw 

isolerend glas en de houten borstwering langs de looppaden wordt 

ook vervangen. Het geheel krijgt daardoor een wat modernere 

uitstraling. Wel krijgen de bewoners bij het huurcontract een brief 

waarin staat dat er in de buitenwanden asbest verwerkt is en dat er 

dus daarin niet geboord mag worden.  

Binnen is er  bij de meeste woningen echter nauwelijks sprake van 

enige vernieuwing. In april 2018 worden de woningen en het 

diensten centrum opnieuw verkocht, dit keer aan UCP V Cóoperatief 

U. A., die als beheerder “Van ‘t Hof Rijnland Vastgoed-

management” uit Zoetermeer aanstelt. De huren stijgen wel volgens 

de trend. Voor een driekamer appartement betaal je in 2020 €668,32 

per maand. Ook wordt er flink op kosten van onderhoud en de 

huismeester bezuinigd. Voor de kosten van zogenaamd ‘klein 

onderhoud’ moeten de bewoners zelf opdraaien. In de loop van de 

tijd is door leegstand het principe van Dr Fuldauer, woningen voor 

ouderen voornamelijk 55 plussers, verlaten en worden er ook 

jongere bewoners toegelaten. Dat heeft op zich wel een positieve 

invloed omdat het voor meer reuring en kleur in het geheel zorgt. 

Helaas wordt het daardoor ook wat rumoeriger doordat niet alle 

jongeren zich aan de regels houden en overlast veroorzaken. 

Diefstal en politiebezoek aan huis is daarvan vaak het gevolg.         

Is ruim 50 jaar ‘t Swafert een feestje waard? De tijd zal het leren! 

Hopelijk is gemeente Hengelo en de huidige eigenaar in staat het tij 

te keren? 
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DE ENQUETE 

Aan alle 417 bewoners van ’t Swafert is de vragenlijst met uitleg in een 

begeleidende brief aangeboden (door aan te bellen en af te geven, en bij geen 

gehoor via de brievenbus). Daarbij was het verzoek om deze vragenlijst in te 

vullen en zo mogelijk in te leveren bij een tweetal adressen in ’t Swafert. Ook 

werd aangegeven dat de ingevulde enquête deur aan deur opgehaald zou 

worden. Op verschillende avonden en middagen is dit ook (huis aan huis) 

gebeurd.  En zo kregen we in totaal 232 ingevulde enquêtes binnen, wat meer 

dan 55 % van alle bewoners vertegenwoordigt. In tientallen gevallen leverde 

dat ook uitvoerig beschreven aanvullende toelichtingen op, waarvan wij er 

enkele als bijlage bij dit verslag toevoegen, waar dit ter illustratie meerwaarde 

heeft. Ook is een artikel in de Tubantia van 6 augustus 2021 bijgevoegd. 

We zullen nu beknopt ingaan op de reacties die op de 10 gestelde vragen zijn 

verkregen en zullen naast een rubricering van de antwoorden deze ook met 

een aantal quotes illustreren. 

 

 



9 
 

DE RESULTATEN 

Woont u met plezier in ’t Swafert? 

Ja: 168 (72%) 

Ja en nee: 10 

Nee: 42 (18 %) 

Een forse meerderheid is tevreden met het wonen in dit complex in deze wijk.  

Als redenen hiervoor worden vaak genoemd de nabijheid van het 

winkelcentrum en de apotheek, de groene omgeving en de rust die het 

uitstraalt, de vijver. Ook wordt door enkelen het prettige contact met buren en 

de ervaren gezelligheid genoemd. Men prijst ook het feit dat alles gelijkvloers is 

en bereikbaar zonder traplopen. Ook bij deze groep die er met plezier woont 

worden er door sommigen kanttekeningen geplaatst. Ze uiten hun zorgen over 

de ontwikkelingen en veranderingen van de laatste tijd en wijzen daarmee op 

slechtere schoonmaak, ontbreken van voldoende onderhoud en het minder 

worden van de rust.  

Dat wordt bevestigd in de reacties van degenen die er met gemengde 

gevoelens in staan of er niet (meer) met plezier wonen. Hun negatieve 

woonbeleving wordt vaak gevoed door nieuwe bewoners, waarvan enkelen 

zorgen voor overlast, lawaai, rommel en onaangepast gedrag. Ook zijn de 

mankementen aan de woning een onderdeel van de klachten; het slecht 

verzorgde deel van de gemeenschappelijke ruimte en de frustratie over de 

slechte contacten met de beheerder wanneer er  reparaties nodig zijn. Dit sluit 

aan bij de diverse reacties op de volgende vragen in deze enquête. 

 

 

Winkelcentrum en apotheek  op loopafstand
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Voelt u zich veilig in uw woonomgeving? 

Ja: 169 (73 %) 

Ja en nee: 14 

Nee: 43 (19%) 

Bij een flink deel van de bewoners (ook bij hen die bevestigend antwoorden) 

klinken er zorgen door over de veiligheid. Dat gaat deels over het complex en 

de omgeving. Het feit dat de gemeenschappelijke ingangen soms dag en nacht 

open staan, en er geen controle is over wie er binnenkomt, verlichting bij de 

parkeerplaats is langdurend buiten werking (Plein 1). Er wordt melding 

gemaakt van diefstal (fietsen in de stalling) wangedrag op de parkeerplaatsen 

met gepaard gaande geluidsoverlast, vooral ‘s nachts. Ook wordt er 

drugsgebruik gesignaleerd.  

Er is bij sommigen een vraag om camera’s bij de centrale ingangen (bel) en 

beveiligingscamera’s (oa. bij de fietsenstallingen). 

Een deel  van de onveiligheid gaat over de woning zelf. Voor wat betreft dat 

laatste willen sommigen graag inbraakstangen bij het slaapkamerraam. 
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Wat is de staat van de woning en de woonomgeving? 

Goed: 64 

+/-:  51 

Slecht:  104 

Het merendeel van de bewoners heeft klachten over de staat van de woning en 

de woonomgeving. Zij die geen klachten hebben geven vaak datgene aan wat 

ook als waardering voor het woonplezier in vraag 1 als reactie geldt. Voor wat 

betreft de klachten zijn die vooral gericht op slecht onderhoud van de woning 

en het uitblijven van een algehele renovatie/onderhoudsbeurt. Veel mensen 

geven aan dat hun keuken en badkamer verouderd zijn en vervangen moeten 

worden. Ook de gehorigheid van de woningen zijn een vaak genoemd 

probleem. De verwarming in de woningen en de warmwatervoorziening zijn 

recentelijk opnieuw in storing / niet werkend. En bij het niet functioneren van 

noodzakelijke voorzieningen is het ongemak groot, zeker waar er geen 

reparaties lijken plaats te vinden. De aanwezigheid van asbest in de 

buitenmuren van de woningen is voor veel bewoners een punt van zorg. En er 

is onbegrip waarom hier niets aan wordt gedaan en er geen plan is om dit te 

verwijderen. Naast tochtklachten zijn het luchtafzuigsysteem en problemen 

met schimmel aan de muren ook meermalen genoemde problemen. Ook zijn er 

diverse klachten over verstopping van de riolering met bijbehorende overlast 

en lekkage. 

Ook de gemeenschappelijke ruimte van het 

complex is aanleiding tot veel ongenoegen. Er 

ontbreekt onderhoud, zoals schilderwerk en de 

schoonmaak laat te wensen over. De liften zijn 

met regelmaat niet in orde en de galerijen zijn 

vuil en worden slecht schoongemaakt. De 

automatische toegangsdeuren werken vaak 

niet of slecht. Muizen en ratten vormen een 

plaag die zorgen baart en zeer onaangenaam is.  

Over de groenvoorziening en het 

groenonderhoud is er een groot aantal 

klachten. Door velen wordt hierbij een 

verdergaande verslechtering geconstateerd 

over de laatste jaren.  Er blijkt een gebrek aan parkeerplekken op de pleinen.  
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Is de huurprijs passend of te hoog? 

Passend: 120 

+-: 9 

Te hoog: 94 

Uit de toelichting bij de reacties blijkt dat veel bewoners hun mening over de 

huurprijs relateren aan twee dingen. 

Ofwel men kijkt naar wat er in de omgeving qua woningen te vinden is voor 

hun huurprijs, en dan is men vaak niet ontevreden, ofwel men kijkt naar de 

eigen situatie en vindt dan hun huur te hoog.  

Veel bewoners relateren de huurprijs aan ‘wat er voor gedaan wordt’ en 

beschouwen hun klachten qua achtergebleven renovatie, onderhoud, en 

service als wanprestatie, waardoor zij de huur te hoog vinden. 
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Hoe zijn de servicekosten? 

Passend: 94 

+-: 6 

Te hoog: 119 

Een groot aantal bewoners relateert de servicekosten aan het bij- en 

onderhouden van de gemeenschappelijke ruimte, de pleinen en het 

groenonderhoud. Vanwege hun klachten daarover zijn ze van mening dat de 

servicekosten te hoog zijn. Er zijn klachten over de hoge maandelijkse kosten 

en de late jaarlijkse afrekening en terugbetaling. In de regel blijkt dat er altijd 

een jaarlijkse terugbetaling plaatsvindt, waardoor men vindt dat men 

consequent te zwaar wordt aangeslagen voor de maandelijkse servicekosten. 

De argumenten van bewoners dat de servicekosten te hoog zijn bestaan 

voornamelijk uit het feitelijk te kort schieten van  de schoonmaak en het 

onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, inclusief de liften en de vele 

storingen van de liften en automatische toegangsdeuren. Ook het onderhoud 

en beheer van de galerijen langs alle flats en die van de groene buitenruimte 

kan op weinig goedkeuring rekenen. “We betalen te veel in verhouding tot de 

‘service’ die geleverd wordt.”, is een veelgenoemde klacht. Ook komt hier veel 

ter sprake dat klachten over service en onderhoud niet aankomen, en men zich 

niet gehoord voelt. De huismeester/ beheerder wordt door veel bewoners niet 

gekend. Men ervaart geen aanspreekpunt voor het doorgeven van storingen of 

meldingen aan een verantwoordelijk beheerder. Voor zover men hem wel kent, 

blijkt de huismeester geen eigen bevoegdheid te hebben voor het uitvoeren of 

regelen van reparaties. Dit wordt in het kader van service als zeer negatief 

ervaren. 
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Wat vindt men van het toelaten van bewoners die jonger zijn dan 55 plus? 

Goed: 128 

+-: 6 

Slecht: 94 

De reacties op deze vraag blijken soms ingegeven door de directe persoonlijke 

ervaring, maar zijn soms ook algemeen van aard. In dat laatste geval is er vaak 

niet zelf een negatieve ervaring met jongere bewoners, maar grijpt men terug 

op de oorspronkelijke doelstelling van ’t Swafert als wooncomplex voor 

ouderen. Een aantal reacties wijzen ook op een goede verhouding tussen 

ouderen en jongeren, en geven vaak aan dat de nieuwe bewoners zich wel 

moeten willen aanpassen. Menigeen wil een oproep doen tot rekening houden 

met elkaar en daarnaast tolerantie. 

Een flink deel van de sceptische reacties op de ‘verjonging’ verwijst hier ook 

naar de algehele achteruitgang en verslechtering van de woonsituatie die men 

blijkbaar ervaart. Daarnaast staat een meerderheid van de bewoners die 

aangeeft geen probleem te hebben met de nieuwkomers. Een flink deel van 

hen ervaart het juist als een positieve ontwikkeling. 
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De contacten met de beheerder, van ’t Hof Rijnland 

Goed: 59 

+-: 27 

Slecht: 125 

De reacties op deze vraag zijn vrij uitgesproken. Voor zover de contacten als 

positief worden beschouwd geeft een enkeling als toevoeging dat het contact 

met de huismeester positief is ervaren. Bij een flink aantal bewoners is er de 

wens de huismeester meer tijd en bevoegdheden te geven om de meldingen 

en klachten afdoende af te handelen in goede samenspraak met de bewoners. 

Bij veel van de neutrale reacties is de opmerking geplaatst dat men ‘de 

beheerder’ niet kent en er dus ook geen contact mee heeft. Bij de bewoners 

die aangeven slecht contact te hebben zijn de meningen meest zeer 

uitgesproken. Bij klachten of meldingen komt men er telefonisch niet door, 

wordt men ongepast te woord gestaan of wordt men doorverwezen zonder 

concrete afhandeling. Op meldingen per mail komt er vaak geen of zeer laat 

een reactie, die geen oplossing biedt.  Als er op een melding wordt gereageerd 

staat soms onverwacht en onaangekondigd een reparateur voor de deur. Deze 

manier van omgang huurder-verhuurder wordt als zeer onwenselijk gezien en 

is voor velen een doorn in het oog. Op plein 1 is ondanks vele meldingen de 

lantarenverlichting nog steeds defect. 
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De noodzaak van een goede vertegenwoordiging van de bewoners 

Ja: 204 

Nee: 11 

Een overduidelijke meerderheid van de bewoners ziet de noodzaak in van een 

goede bewonersvertegenwoordiging die met de eigenaar verhuurder en 

daarvan afgeleid met de beheerder regelmatig overleg kan voeren. Bij een 

aantal speelt de teleurstelling uit het verleden mee dat een dergelijke 

bewonerscommissie niet levensvatbaar is gebleken. “Samen staan we sterk” is 

voor een flink aantal bewoners de aanmoediging om tot zo’n 

bewonersvertegenwoordiging te komen. Ze zien dit ook uitdrukkelijk als 

mogelijkheid om een noodzakelijk goed contact tussen bewoners en 

verhuurder/beheerder te realiseren. 
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Bereidheid tot het vormen van een goede bewonerscommissie . 

Gevraagd naar de persoonlijke bereidheid om een vertegenwoordiging van 

bewoners te vormen geven 16 bewoners aan hier een rol in te willen spelen. 

Nog eens 9 anderen geven dit ook aan maar met enig voorbehoud.  

Onder de bewoners die hier niet in willen deelnemen geeft een groot deel 

(vaak met spijt) aan zich niet in staat te voelen om hier aan mee te kunnen 

doen. Ouderdom, ziekte en andere dwingende persoonlijke omstandigheden 

worden aangegeven als reden. 
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Andere opmerkingen of suggesties?  

85 bewoners gebruikten de mogelijkheid om aanvullend op hun respons een 

mening of een reactie te geven. Deze aanvullingen, die deels ook zijn 

opgenomen bij de tien vraagstellingen, geven een uitgebreid inzicht in wat de 

klachten zijn, en die blijkbaar nergens anders geuit tot oplossingen leiden. 

In sommige gevallen vormen deze ook hartenkreten die buiten de feitelijke 

beantwoording van de vragen een goede versterking vormen van de strekking 

van de reacties. 

Opvallende punten die door de bewoners genoemd zijn willen we niet 

onvermeld laten (ook in bijlage zijn een aantal van hun verhalen bijgevoegd).  

Het opnieuw defect raken van het verwarmingssysteem, wat actueel weer 

blijkt te spelen is voor een aantal bewoners een grote irritatie en bron van zorg.  

Daarbij speelt bovenal het ontbreken van de mogelijkheid tot het melden van 

dergelijke klachten zodat deze snel tot een oplossing kunnen leiden.  

De aankondiging over het wijzigen van het signaal dat de boilers zou moeten 

activeren (dag-nachtstroom)  kwam te laat bij de bewoners, maar was ook 

zodanig technisch van aard dat een aantal bewoners wekenlang geen warm 

water kon gebruiken. De beheerder liet het bij een mailbericht dat een week  

nadat het zich voordeed ontvangen werd. 

Een aantal bewoners geeft aan dat er grote behoefte bestaat aan het elkaar 

ontmoeten en dat het dienstencentrum daarvoor bij uitstek de plek is. De 

functie van huismeester wordt door veel bewoners gewaardeerd. Hij wordt 

door veel anderen niet gezien, en als contactpersoon te vaak gemist. De 

huismeester zou veel meer aanwezig moeten zijn en een actieve verbindende 

rol moeten hebben. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Vanuit de reacties van bewoners op deze enquête is een groot aantal zaken die 

schreeuwen om een grondige aanpak. We vatten er een aantal samen: 

1. betere directe en persoonlijke communicatie met bewoners over beheer, 

storingen en reparaties. Twee richting verkeer, dus ook melden wat en 

wanneer er zaken opgelost worden. 

2. frequent overleg tussen beheerder Van ’t Hof Rijnland, met een 

bewonerscommissie. 

3. een duidelijk protocol over toewijzing woningen met inspraak van de 

bewoners. Daarin ook duidelijk wie optreed bij overlast van bewoners. 

3. meer uren en bevoegdheden huismeester. 

4. Een duidelijk renovatieplan (groot onderhoud), met onder meer: 

-vervanging/vernieuwing van keukens, toiletten en badkamers, inclusief 

boilers. 

- Verwarmingssysteem deugdelijk en betrouwbaar maken; nieuwe ketels en 

leidingen 

-Isolatie en duurzaamheid: zonnepanelen op de daken en isolatie van de 

vloeren daken en buitenmuren 
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-Planmatige aanpak asbestverwijdering. (= asbestsanering) 

-vervanging van automatische buitendeuren, liften en cameramelding op de 

belkasten. 

5. Een goed beheer en gebruik van het Dienstencentrum ’t Swafert als 

ontmoetingsplaats en activiteitencentrum voor bewoners.  

6. Daadwerkelijke actie op basis van de klachtenlijst van direct op te lossen 

problemen: 

-betere communicatie met alle bewoners en bewonerscommissie 

-meer tijd en bevoegdheden huismeester 

-betere schoonmaak galerijen en trappenhuizen 

-beter groenonderhoud. Ook het afvoeren van het gemaaide gras. Bijhouden 

snoei van struiken en bomen.  

-zorgen voor betrouwbaar werkende liften en automatische buitendeuren 

-buitenverlichting 

-onderhoud van de buitenbestrating en -verlichting; paden en pleinen. 

-betere aanduiding en voorziening van parkeerplekken op de pleinen. 

  



21 
 

Bijlage. De enquete-vragen en begeleidende brief aan bewoners: 

Aan alle bewoners van ’t Swafert en wooncentrum Groot Driene 

Hengelo, 1 juli 2021 

Beste bewoners, 

Maakt u zich ook wel eens zorgen over de leefbaarheid van ons wooncomplex de 

staat van uw woning, het trappenhuis of de lift? Vindt u de leefbaarheid rondom onze 

woningen ook belangrijk en ergert u zich wel eens aan de staat daarvan? Wat vindt u 

van de huurprijs en van de servicekosten in relatie tot het woongenot? 

Omdat de contacten met de beheerder, Van ’t Hof Rijnland, vaak te wensen 

overlaten en er momenteel geen bewonerscommissie voor het gehele complex is 

vinden we het noodzakelijk om een enquête te houden onder alle bewoners van ’t 

Swafert. Met de uitkomsten hopen we een duidelijk beeld te krijgen van de 

ervaringen en meningen van zoveel mogelijk bewoners. 

We willen graag van iedereen weten hoe u het wonen in uw mooie wooncomplex 

ziet, wat u vindt dat er goed gaat of beter moet. En in dat laatste geval hoe dat 

gezamenlijk aangepakt kan worden.  

Daarom hopen we dat u mee wilt doen aan deze enquête.  

Het doel is om met de resultaten sterker te staan bij de beheerder Van ’t Hof, en bij 

de gemeente als dat nodig is. Daarmee kunnen we zorgen dat het wonen in ’t 

Swafert voor iedereen prettig en leefbaar blijft. 

U vindt de enquête bij deze brief. Binnenkort komen we langs om de enquête bij u op 

te halen. Eventueel kunnen we die dan ook samen invullen.  

U kunt ook de ingevulde enquête zelf inleveren in de brievenbussen van nrs 

1011 of 1093.  

We horen in ieder geval graag uw mening. 

Tenslotte lijkt het ons heel goed om een goede vertegenwoordiging te vormen 

tegenover de eigenaar en de beheerder van onze woningen en ook naar de 

gemeente.  We vragen u dan ook in de enquête of u dat ook een goed idee vindt. 

Bovendien kunt u aangeven of uzelf daar een rol bij wilt spelen.  

Uiteraard hopen we dat van harte. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens een aantal bewoners van ’t Swafert 

Vincent Mulder 

SP Hengelo 

Tel 074-2421042  mail: hengelo@sp.nl 

mailto:hengelo@sp.nl
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Enquête onder bewoners van ’t Swafert 

Zou u onderstaande vragen in willen vullen 

 

1. Ik woon met plezier in ’t Swafert.  

O JA       O  NEE 

de belangrijkste reden hiervoor is: … 

… 

2. Ik voel me veilig in mijn woonomgeving. 

O  JA  (evt toelichting): … 

… 

O   NEE, dit mankeert er aan: … 

… 

3. De staat van de woning en woonomgeving is 

O  GOED, (evt. toelichting)… 

… 

O  SLECHT, dit mankeert er aan … 

… 

4. De huurprijs is wat mij betreft  

O  PASSEND (evt. toelichting): … 

… 

O  TE HOOG, want … 

… 

5. De servicekosten zijn wat mij betreft 

O PASSEND (evt. toelichting): … 

… 

O TE HOOG, want … 
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6. ’t Swafert is begonnen als complex voor 55 plussers, dat is nu 
losgelaten. Er wonen nu ook meer  jongere bewoners. Dit vind 
ik: 

O  GOED     O  NIET GOED, want … 

… 

7. De contacten met de beheerder, van ’t Hof Rijnland zijn goed 

O  JA          O  NEE  want … 

… 

8. Ik vind dat er een goede vertegenwoordiging van de bewoners 
in ’t Swafert moet komen 

O  JA           O  NEE, want: … 

… 

9. Ik wil eventueel wel meedoen in het vormen van een goede 
bewonerscommissie . 

O  JA, vul dan hieronder uw adresgegevens in. We nemen contact 
met u op. 

O  NEE: (evt. toelichting) 

10. Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties? (mag 
ook op de achterkant!) 
……………………… 

………………… 

HEEL HARTELIJKE DANK VOOR UW MEDEWERKING!  

BINNENKORT HOORT U VAN ONS OVER DE RESULTATEN VAN 

DEZE ENQUETE ONDER DE BEWONERS. 

We komen eind volgende week bij u langs om de enquête bij u op te 

halen. Eventueel kunnen we die dan ook samen invullen. We horen in 

ieder geval graag uw mening. U  kunt ook de ingevulde enquête zelf 

ingevuld inleveren in de brievenbussen van ’t Swafert 1011 en ’t 

Swafert 1093. 

 

(niet verplicht:) 

Ik ben bewoner op ’t Swafert nr. ..            Naam: .. 

telefoonnummer: ..              Emailadres: .. 
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