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Vragenhalfuur gemeenteraad 

PvdA: Dhr. Rijkens 
kan het college in overleg met de kerken in onze gemeente om bij hen na te gaan of en in 
hoeverre men in staat is om te voldoen aan de oproep van de regering om statushouders op 
te vangen in kerken. 

Mevr. Rugenbrink 
In de visie 2022-2026 “Actief Noaberschap” is aangegeven dat er een 
haalbaarheidsonderzoek zou plaatsvinden naar multifunctionele accommodaties in 
Hengevelde en op het Heeckeren in Goor.  
Tijdens de bespreking van deze visie is aangegeven dat de raad ook een 
haalbaarheidsonderzoek zou willen laten uitvoeren in Diepenheim. Dit omdat er in 
Diepenheim ook actuele ontwikkelingen zijn. De wethouder heeft aangegeven te willen gaan 
kijken.   
De werkgroep MFA Diepenheim heeft onlangs een gesprek gehad met de wethouder.  
Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen: 
 
1. Heeft het gesprek bijgedragen aan het tot stand komen van een haalbaarheidsonderzoek 
voor een multifunctionele accommodatie in Diepenheim, zoals  toegezegd in deze raad bij de 
bespreking van de visie Actief Noaberschap? 
2. Wat moet er verder gebeuren, welke stappen moeten worden gezet om tot een 
haalbaarheidsonderzoek in Diepenheim te komen?  
3. Op welke termijn kan het onderzoek plaatsvinden/ mogen we de resultaten verwachten? 
Graag een reactie van het college hierop. 
 
D66: dhr. De Visser. 
Het is (binnenkort) verplicht om op de scholen in ieder lokaal een CO2 detector te hebben. 
Korte vraag: hoe zit dat op onze scholen in de Hof van Twente, heb wij daar zicht op en 
hieruit vloeiend de vraag: hoe monitoren wij dit? 
 
InBeweging: dhr. Stevens 
In het Hofweekblad van 14 september staat de aankondiging van een aanvraag 
kapvergunning van zeven eiken aan de Stokkumerweg in Markelo. Het blijkt te gaan om 
zeven eiken ter hoogte van de nieuwbouw bij Stokkum. Wij werden hierop gewezen door een 
oplettende inwoner die in de nabijheid hiervan woont. Deze gaf aan het doodzonde te vinden 
omdat deze eiken volgens hem beeldbepalend zijn voor de binnenkomst van Stokkum van 
die zijde. Ik ben daar zelf gaan kijken en kan het niet anders dan met hem eens zijn. Het 
weghalen van deze eiken is wat ons betreft dan ook doodzonde. Toen ik de positie van de 
zeven betreffende eiken, drie wat jongere en vier reeds volgroeide bomen, wat beter bekeek, 
begreep ik ook niet waarom ze weg moeten. Slechts één wat jongere boom bevindt zich 
midden voor een geplande oprit naar de huizen. 
 
In verband hiermee heb ik de volgende vragen voor de wethouder: 
 

1) Waarom moeten deze bomen weg, in een tijd dat we het er over eens zijn dat we niet 
lichtzinnig met bomen moeten omgaan en juist bezig zijn met het zoveel mogelijk 
aanplanten ervan? 

2) Is het College bereid de kap van deze bomen te heroverwegen? 
3) is het college in het verlengde van vraag 2, bereid om met de omwonenden en 

daarmee bedoelen wij niet alleen direct aanwonenden, in gesprek te gaan om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over wat er met de bomen moeten gebeuren? 



 
CDA: mevr. Nijhof 
Er ontstaan allerlei creatieve ideeën bij gemeenten omdat burgers in de problemen komen 
door de stijgende energiekosten.  
  
Zo is er in Amsterdam het project FIXbrigade. Fixers komen bij bewoners thuis en geven 
informatie en advies over energiebesparing. Deze fixers voeren ook kleine 
energiebesparende maatregelen uit. Voor mensen met een laag inkomen zijn materialen en 
uitvoering geheel gratis. Deze pilot wordt landelijk uitgerold. 
  
In Enschede komt er een noodfonds. Mensen krijgen vrijblijvend advies van een 
budgetcoach. De verwachting is dat veel mensen gebruik gaan maken van dit fonds die 
normaal gesproken niet aankloppen bij de gemeente. 
  
Dit zijn 2 voorbeelden van initiatieven die ontstaan en wellicht zijn er nog meer.  
  
Vragen: 
-Kan de gemeente inschatten of er een toename is van het aantal mensen die in de 
problemen komen door de stijgende energiekosten ondanks de energiecompensatie vanuit 
het Rijk?. 
-Zo ja, zoekt het College  naar mogelijkheden zoals de 2 voorbeelden die net genoemd zijn, 
anders dan de bijzondere bijstand.  Deze is bedoeld voor individuele bijzondere situaties 
terwijl iedereen kampt met sterk gestegen energiekosten. 
-Heeft het College zicht op de effecten voor het MKB en ziet ze mogelijkheden hier een 
helpende hand te bieden. 
 
Spoedpost Hengelo. 
We lazen in de Tubantia dat de spoedpost in het ziekenhuis in Hengelo mogelijk s ’nachts 
dicht gaat. Dat betekent dat veel inwoners uit de Hof naar de huisartsenpost in Almelo of 
Enschede moeten. 
We snappen de hoge werkdruk bij huisartsen en het tekort aan huisartsen.  
Desalniettemin is onze vraag of er gesprekken zijn gevoerd met overige Twentse gemeenten 
om de bereikbaarheid van zorg te waarborgen? 
 

Actieve Terugkoppeling college 
Wethouder Rohaan: woningaanbod. 
Wethouder Scholten: energieleverantie. 


