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datum 3 oktober 2019 

project Dorpshuis Lonneker 

onderwerp Sociale hypotheek en Right to Challenge 

Een korte reactie van de dorpsraad Lonneker nav de enquête Wijkbudgetten/Right to 
Challenge. (R2C) 

 
De gemeente Enschede is al bijna 10 jaar op zoek naar een oplossing voor het 

exploitatietekort voor het Dorpshuis in Lonneker. Jaarlijks legt de gemeente naar eigen zeggen plm 
40.000 euro toe op de exploitatie van het dorpshuis. Er zijn en worden vele gesprekken gevoerd om 
dit financiële probleem op te lossen. Twee jaar geleden leek een oplossing voorhanden. Een sociale 
hypotheek, zoals toegepast voor het buurthuis in Dolphia. De toenmalig projectleider Tjalling de Vries 
had in samenwerking met medewerkers van Stadsdeel Noord al een opzet gemaakt hoe eea vorm 
zou kunnen krijgen. Echter voordat er een start gemaakt kon worden met uitvoering van het plan, gaf 
toenmalig wethouder van Agteren aan dat er geen budget was voor een sociale hypotheek voor het 
dorpshuis Lonneker. Einde plan en voortduring van het jaarlijks exploitatietekort. 

Groot was onze verbazing vermengt met irritatie over de enquête mbt Wijkbudgetten/Right to 
Challenge. In de toelichting geeft u aan dat het college wil experimenteren met R2C tot 2022 en dat u 
het jammer vindt dat er maar mondjesmaat van het beschikbare budget gebruik is gemaakt. U geeft 
drie voorbeelden waarvoor het budget wel is gebruikt: proeftuin en kooklab BEIEN; sociale hypotheek 
Dolphia en multifunctionele accommodatie de Zweede in Boekelo. De beide laatste initiatieven komen 
wel heel dicht in de buurt van de doelstellingen voor het Dorpshuis Lonneker. Lonneker heeft in 2017 
gevraagd om een sociale hypotheek. Toenmalig wethouder van Agteren heeft toen medegedeeld dat 
voor een sociale hypotheek in Lonneker geen budget was. U geeft nu aan dat er bijna geen beroep 
wordt gedaan op het beschikbare budget. Deze beide uitspraken lijken in flagrante tegenspraak met 
elkaar.  

Kunt u ons opheldering verschaffen waarom er geen sociale hypotheek aan Lonneker wordt 
verstrekt terwijl er volgens u wel budget is. 
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