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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over opvang 
vluchtelingen voormalig 

stadskantoor 

3323393  30 november 2021 

Geachte mevrouw Nijhof, 

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 

 

1. Is er al contact gezocht met de gemeente om het voormalig stadskantoor voor opvang geschikt 
te maken? En zo ja, hoe is het college voornemens met een aanvraag om te gaan?  

 
Er is met de eigenaren van het betreffende pand met enige regelmaat contact over hun plannen. 

Daarbij is er op dit moment geen verzoek om het pand geschikte te maken voor de opvang van 
(Afghaanse) vluchtelingen. Aangezien wij geen aanvraag hebben ontvangen, is het na onze mening 

prematuur om na te denken hoe hier mee om te gaan. 
 

2. Is het college voornemens om indien de aanvraag ingediend is, de raad te consulteren alvorens 
een besluit te nemen? Zo nee, waarom niet?  

 
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de aanvraag die wordt ingediend. Zoals gezegd is er 

op dit moment geen aanvraag om daar vluchtelingen op te vangen. 
 

3. Is het college het met de PVV eens dat opvang van Afghaanse vluchtelingen grote impact op de 
aangrenzende woonwijk, het C.T. Stork College (VMBO) en bedrijventerrein zal hebben?  

 
Nee, dat is het college niet met de PVV eens. De ervaringen met de  AVO’s aan de Willemstraat en 

de Havezatenlaan en de tijdelijke opvang in het Hazemeijercomplex (hebben) laten zien dat de 
impact op de omgeving vrij gering is. Deze locaties liggen dichter bij woningen dan het voormalige 

stadskantoor. Ook in de directe omgeving van deze locaties liggen winkels en bedrijven. 
 

4. Is het college het met de PVV eens dat de leefomgeving en veiligheid van onze inwoners de 
hoogste prioriteit moet hebben en er vooraf duidelijkheid moet zijn of er extra handhaving en 

politie ingezet kan gaan worden om de veiligheid te garanderen?  
 

De leefomgeving en veiligheid van al onze inwoners, ook de tijdelijke, is van groot belang. Op het 
moment dat deze in het gedrang komt handelen wij daarnaar. Tot nu toe is het voor de beide 

genoemde locaties en ook voor de opvang in het Hazemeijercomplex niet nodig geweest om extra 
handhaving of politie in te zetten. Wanneer dat onverwacht wel nodig is, is opschaling mogelijk. 

Dat zien we ook als bijvoorbeeld voetbalsupporters onze leefomgeving onveilig maken. 
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5. Is het college op de hoogte van de zeer beperkte mogelijkheden om overlast van vluchtelingen 
aan te pakken? ( https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/06/inspectie-weinig-

grip-opproblemen-overlastgevende-asielzoekers-829570/ )  
 

Ons college is bekend met de problemen rond overlast gevende asielzoekers. Dat is iets anders dan 
overlast van vluchtelingen. Bij de groep die overlast geeft, gaat het vooral om de zogenaamde 

“veilige landers”. Wij hebben steeds aan het COA aangegeven dat die niet welkom zijn op de 
huidige locatie(s) in Hengelo. 

Ons college is van mening dat het voorkomen van de overlast vooral een gevolg is goed overleg 
met alle betrokkenen. Bij de Havezatenlaan vindt dat regelmatig plaats. Dit leidt ertoe dat er van 

overlast geen sprake is anders dan de overlast die we allemaal wel eens van onze buren ervaren. 
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan buiten hard praten in de nacht.   

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


