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Hengelo is letterlijk en fi guurlijk een stad van verbindingen. Het zit oonns in de genen. Dat is zichtbaar in onze fysieke lig-
ging, als knooppunt van weg-, water- en spoorverbindingen. Tastbaaaar r zzijnjn d e sterke sociale verbanden in de stad, de manier
waarop de inwoners van Hengelo samenleven. Een stad met kwwwalala ititeieit,t, zzoowel materieel als mentaal. 

Hengelo is een complete stad met 80.000 inwoners, cen-
traal gelegen in het groene en bruisende Twente. Henngegegelololo i s 
het knooppunt van (inter)nationale routes over wegggg,, wawaaateteter rrr
en spoor. In Hengelo ontmoet u innovatieve onderneeemmmemm rsrs
met een sociaal hart. Zij nemen een voorbeeld aan fafaabrbrii-i-
kant C.T. Stork, die zich in de negentiende eeuw in HeHeHenngggeleelo
met een machinefabriek aan de spoorlijn vestigdeee. DDeeD  ssstttaatt rtrt
van een indrukwekkende, rijke industriële geschieddeennisiss. 
Stork bouwde Tuindorp, een prachtige wijk met geemmeenngngggdddedee
woningen en een groot voorzieningenaanbod. Henennngegeg loo bb bbieddt
nog steeds een aantrekkelijke setting voor wononenenn,, , wewewewerkkkennn, 
recreëren en leren. Een stad die past bij deee mm menssseses lilijkjjjkke ee mammamaaaatattttt,, , 
met prettige woonwijken en internationaaal l l gggegeeg ororrorriëiëiëëëëntntnteeeeeeeeeeeerdrdddeee e e 
werkgelegenheid.
Wij zijn trots op Hengelo en willen u memeeerre  o ovevev rr r ded  sstatadd dd
vertellen.

Verrassend veelzzijdig leven
Van oudsher heeft Hengelo veel aanddadacht voororr heet t leleeefef-
klimaat. Fabrikant Stork bouwde destijdjddds ss voooro  zzziji n mmem nnseeen
woningen in Tuindorp ’t Lansink, in de slalalagsgsg chhadadda uwuwu  vannn dee e
fabrieken. Het Tuindorp is een beschermdmdd d dd doro pspspsp ggezziziz chchht.
Honderd jaar later leven hier nog altijd alle bebebeeevvvolkingsgsg lagen 
door elkaar.
Inmiddels heeft Hengelo een opvallende mixxx van sociale
woningbouw, karakteristieke appartementen enen rruiuim op-
gezette woonwijken. Het beb roemde Twentse noabeerschchapap
bestaat hier nog. Buren weeten elkaar tee vvindndddeen en hehet t 
sociale karakter van de ststad is ook zichhhtbbbaaaaaaarrr in het rijkek
veerrenigingngslsleevenen. GeGeen wonndeder dat Hengngelelo in de top 3 van 
dede besestte wwooongemeenten in Overijssel sstataaaattt!!
DeDe H Hengelose ondernemers van nu zettene  SSStorks traditie
vavan maatschappelijke betrokkenheid nogggo  aaalltttijijd dooor. Zed
hebben zich verenigd in het Pact MVO (((maaam ata schappelijk 
verantwoord ondernemen) en bevordereeen n ddddaddaarin onder-
meer duurzaamheid en jeugdwerkgelegegenhhhhheie d.
NaNNN ast een sociaal gezicht iis in HeH ngngeleloo ooooook kkk ala les tete vvinindeden 
oommoooo  te ontspannnnen zzoaoalsls e eenen ccomomplpleeeett aaannnbbod aan win-
kkekekelss, gegezezelllligigee caaféféss en restatauranants, mumuseseaaaa,a, e eeenen s schchouwbbuurg 
eenn e eenen poppodium. 
OpOpOO  hhet gebied van beeldende kunst is Heeeennggelo goedd thuis. t
ErErE  w wwwono en meer dan honderd beeldende kkkuunsnnsnstenaars in
onnzeeee ss tatatad. De Wolvecampprijs is een tweeeeejajaj ararlilijkjksese nnatiio-
naan lel  ppriijsjsjsjs v vv oooor de schilderkunst. De prijs iiissss eeeeen eerbetoon 
aaan n de kkunnnststststscsscschih lder Theo Wolvecamp (11192925-1992),
gegeborereren n eenenen g ggetettetettogoogogggenenennn Hengeloër en medee--o-oppprici hter van de
innteernrnatiooonanananallee C C Cobobobrraar -g-g-gg-grororoep.
HeHH nggelello o oo kekkenntntn  tienttntalaaallenn nn evevevve enenee ementen zzoooaalls h hetet Mo-
dedespspekektatatakel, de NaNachchc ttt vavavav n nnn HeHeHeHengngngnngelo en ddddddee e FBFBK-K-GaG mees.
De FFFFBKBKBKK-Games is hét aatleettiekevvenennnenememeeme ennntttt vavann n NNederland.

HeHeHHeHett t mamamaakkaakkakttt t deel uit van de IAAF World Challenge. Hengelo 
sststs aaaaaatt daaarrrmmmeeee in het rijtje wereldsteden als Melbourne, 
RiRio deddede J JJaananeiie roro, OOOsaka, Madrid, Moskou en Berlijn. 

InInInnonnnonn vavaaaattitit eveve ee ee sststadadd
DeDeDeeee i i  ndn ruukwwekeekkekk nddeee, rijjke industriële geschiedenis van on-
deddermrmeer r dedde fi fifi rrr rmmamm  SSttot rk en Koninklijke Nederlandse Zout-
ininndudd strie e (A(A( kkzkzo Noobbbbel) wordt gekoesterd, en wordt door
4.4.00000 00 bbeeebedrdrijijjveenn n veeverrsssterkt, vergroot en vernieuwd. Hengelo
wewerrkt krkrkrkrrracacaa hthtiig aaaannn iiinnnn ovatie door de samenwerking tussen
kekekekennnnnnnnniiiiisinininststststtititititutu en (((( (UUnUnnU iivversiteit Twente, Saxion Hogescholen,
ROROROR C C C C vavavavan n TwTwTwwTweneneenteteetee) ))) ) eeenenn kekkkk nnisintensieve bedrijven. 
Turbbbinebebououuuweww r r SiSiSiS ememmmememmeeenneneensss s exporteert zijn producten naar
tallozoze laandndddenenee  oooveveeeev r r r dededededede hhhele wereld. Op het vroegere terrein 
vaan n ded  eleektk roooteteetecchhhhhchc nininiin scscscscscschhehehhhehe oooonderneming Hazemeyer is de
CrCreeattieve FaFaFaFabrbrbbrieek kk mememeemmemm tt t tt iniininnnonononoononovvavatieve bedrijvigheid gevestigd.
Haazzzemeeyeeyey r, ddddataataa  nnnu u EaEEE tototonnnnn heh et ligt aan de rand van de
sststaaddd,, isis nnnogogogoo  sssssteeteedddds s weewewwew rreerreldldldlddleleleeeidider op het gebied van schakel- 
enen b bbeveveiie ligigiingnggn smmmataatta errriaiaiaaalelelen. EEEEen dochteronderneming van het t
ooouo dee HH HHazzememeemeyeyeyyererr, ThThhaaalalesesse ,, , ririricchc t zich op de ontwikkeling van nn 
hhoogwawawaarrdidiigeee d d ddefefeffenenenenenssiss eeeaappppppppaaaratuur voor een groot aantal 
landen. Zoo keenennnt t tt HHeHeHengngngelelello  nnog veel meer - ook kleinere -
innovatieve e ononnddderrnrnr ememmmemiinininnggeg n. In de MKB Innovatie Top 1000000
zijnn b bededrijveen uit ooooonznzzeee e ee stad elk jaar goed verrttegenwooooorrdrdigigigd.dd

Internationaalall  kknooppunt
Het station is ddé é plekkkkk waar r in de neegegentntieieiendndndee e eeeeee uwuwwwuw hhh etetetet
boerendorp - dannkzijj ddde komst van de trerereininin --  eeeeenen eee ecchchchtetete
ssstaada  begon te woordeennnn. Innmmiddels is Hengegegelolo eeeenenene vevervrvr oeoeersrsrs--
knknknknknk oooo ppunt waar weweggeeeen,n, s spoor en waateter sasamemeenknkommmenen. t
HeHeHet Centraal Station TTTTwente is het regioonannaaala  eeen n intteteter-r-
nanationaal treinknoopppunt. Pal naast de trereininnveveverbrbrbbiniindiingngng
Amsterdam-Berlijn ligtgttt het WWTCTC TTwentte ee wawwawawaarar i iintntnntererere nananaattitiononooonaalale ee 
handelsparartnt ers elkaaaarar oontmoeten. DeD  uuuitititbrbbreieiidididingngngngg tt t totottott ee ee ennen
WTWTC Busisiness DDistrictttt isis in vovollllee gagangngng.. DDiDiDiDiD t ttt alalalallelleles ss viviviviv ndndnn t t tt plplplp aaaaaattsts
inin eeenen van de grootsteee bbininnenstedeelilijkjkke e e hehehehhersrssrstttrtruuucuctutuurere iriringgssgge---
bibibibiededee ene  vvana  Nederlandd mmett de naamam HHHararart tt vavan n ZZuZuuidididid..
DeeDeDD  ffyysieke bereikbaarhhheid wordt versterkrkkkrktttt dododod orororor d ddeee lilil gggginininingg g
aaaaaaaaaan nn de snen lwegene  A1 ene  A35. Uniek is dddatatattaat  H Henenengegegegg lloloo oo ookokokkoko
oovvvererer water verbonden iis met de rest van ddedededde wweererreeleld.d.d. HHHH ieieer r
ligtgt eene  van de e grootsttetee binnenhavens vannn onononss s lalaandndn  mm tetet
onondddermrmeee r de Combi TTTTeerminal Twente, diiee e ee gogog eededdd ii i s ss vvoovoov oroor rrrruiuiuiu mmm m
100.0 00000 zezeeecontainerrrss per jaar. 

Helemaaal Hen loengeeloen loen loeloeeloeeloeeloelo
KoKortrtom, HHHengelo is e  sociale stad waar hethhhr her her hegelo is eennn sociale stad gelo is e  sociale stad gelo is e  sociale stad eeenn seeennn seeennneeennn seeenn s echt ggoeoeoeeeddddd lele---
vevevevenn enn  ondernemen iis.s  De eigen kracccht van de inwoneeersrsrss i i iss s s  eig eig eigDe De De an an an 
grrg ooott. Krracht die e leididdt t ttoot ondeernemingsgsgsg drd ang, streven naaaaaarr r dradradramingmingmingrnemrnemrnemndendende
noononog g g meerr kkwawaliteit en zzzoz rg voooooorr r elelee kaarr. . DaDDaDaDaDatttt is Helellememeememaal 
HeHeHeH nngn elo!

Het DNA van Hengelo
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Samenvatting

De evenementen worden goed gewaardeerd.  Een verdere
uitbouw van evenementen is mogelijk, maar het evene-
mentenbeleid moet wel onderscheidend zijn.

De binnenstad is voor veel mensen het startpunt, maar 
ook het logische trefpunt. De binnenstad moet aantrek-
kelijker worden gemaakt, er moet meer sfeer komen. 
Dit kan door bijvoorbeeld aansprekende bewegwijzering, 
(thematische) routes en verbindingen en goede aankleding. 
Tuindorp, de Creatieve Fabriek en delen van Hart van Zuid 
kunnen verder met de binnenstad verbonden worden. 

Visie vrijetijdseconomie Hengelo
Hengelo richt zich op het vergroten van de aantrekkelijk-
heid van de stad, geconcentreerd in de binnenstad. Om 
dit te bereiken is het nodig om een duidelijk en herken-
baar beeld van Hengelo neer te zetten. Een beeld dat
Hengelo past; het DNA van Hengelo. Daarnaast is het
nodig om de basisinfrastructuur op orde te houden en 
de aantrekkelijke bezienswaardigheden aantrekkelijk te
houden en te laten zien. 

Deze ambitie wordt concreet gemaakt in een aantal
hoofd- en subdoelen. De hoofddoelen hebben betrekking
op toename in herhalingsbezoek, verlenging bezoekduur 
en toename in bestedingen. De subdoelen hebben betrek-
king op toename in aantal bezoekers, toename in waarde-
ring door bezoekers en stabilisering van arbeidsplaatsen.

Het college van de gemeente Hengelo heeft de opdracht 
gegeven om een visie op toeristisch/recreatief Hengelo, de
vrijetijdseconomie, op te stellen. Deze nota geeft de koers voor 
toeristisch/recreatief Hengelo voor de komende tien jaar aan. 
Het biedt een kader voor bestaande activiteiten en nieuwe initi-
atieven en geeft aan welke acties moeten worden ondernomen
om de gewenste visie te realiseren.

Een goed vrijetijdsbeleid is vooral van economisch belang
voor de stad. Het zorgt voor werkgelegenheid, omzet
en het biedt een duidelijk vestigingsklimaat voor onder-
nemers. Daarnaast draagt het bij aan de omvang en het
gebruiksrendement van voorzieningen, levert het een
bijdrage aan het woon- en leefklimaat en is het van belang
om onderscheidend te zijn van andere gemeenten.

Aanbod vrijetijdsvoorzieningen in Hengelo
Hengelo beschikt over een breed palet aan toeristische
en recreatieve voorzieningen. De nadruk ligt hierbij op 
het dagrecreatieve aanbod en is vooral te vinden in de 
binnenstad en directe omgeving ervan. Grotendeels zijn
dit voorzieningen die behoren bij een stad van zo’n 80.000 
inwoners. Voor een deel overstijgen deze voorzieningen
die van een stad als Hengelo. Omdat ze niet alleen voor 
Hengelo van betekenis zijn, maar ook voor de regio en/of 
omdat ze op een kwalitatief goed niveau opereren.

Hengelo heeft volop basisvoorzieningen met daarnaast een
aantal aantrekkelijke bezienswaardigheden. Hengelo be-
schikt echter niet over een ‘must see bezienswaardigheid’.

Economisch belang
Zo’n 4,5 % van het totale aantal werkzame personen in
Hengelo is werkzaam in de vrijetijdssector. Wordt hierbij
ook de werkgelegenheid van de winkels in de binnenstad
opgeteld, betekent dat 7,5% van de werkgelegenheid in
Hengelo uit deze sector komt. Daarnaast is er natuurlijk 
nog sprake van indirecte werkgelegenheid.

Gemiddeld leggen bezoekers twee keer per jaar een
bezoek af aan Hengelo. In 2009 legden 430.000 bezoekers
902.000 bezoeken af aan de stad Hengelo. Deze bezoekers
zorgen met zijn allen voor bijna 40 miljoen aan omzet.

Waardering van het aanbod
Hengelo heeft veel te bieden, maar het is niet goed 
zichtbaar. Het is niet duidelijk waar Hengelo voor staat. 
De basisinfrastructuur is in Hengelo aanwezig en op orde. 
Voorzieningen en activiteiten moeten meer met elkaar ver-
bonden worden, zowel in routes als door samenwerking.
De identiteit van Hengelo ligt voor een belangrijk deel in het
industriële verleden. Dit heeft een onderscheidend vermo-
gen. Dit moet meer zichtbaar worden gemaakt en verteld.

Hengelo heeft de volgende missie:
Hengelo is een aantrekkelijke plaats om te bezoeken, te
verblijven, te ontmoeten en te waarderen.

Daarbij is de volgende ambitie 
geformuleerd:
De inwoners en (regio)bezoekers meer belevingswaarde 
bieden, waardoor ze vaker en langer aan Hengelo 
gebonden worden. Hierdoor wordt de locale economie
gestimuleerd.
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Ontwikkelingsstrategie
Deze doelen willen we bereiken door in te zetten op
zeven strategische lijnen:

1. Stedelijk toerisme: In het stedelijke gebied ligt de
toeristische kracht van Hengelo. Bezoekers die voor 
Hengelo kiezen, komen voor de stedelijke voorzienin-
gen.

2. Krachtige thema’s: Door het aanbod te structureren
en programmeren ontstaan er krachtige thema’s. 
Thema’s die voor de bezoeker herkenbaar en interes-
sant zijn en waarin onderscheidend vermogen ligt. Dit
zijn voor Hengelo:

 • Industrieel erfgoed/cultuurhistorie; en
 • Kunst, cultuur en architectuur.
 Daarnaast zijn ook de volgende thema’s van belang om
 een goed totaalplaatje aan de bezoeker te kunnen
 bieden:
 • Recreatief winkelen/uitgaan;
 • Groene omgeving;
 • Zakentoerisme

3. Drie gebieden binnen de stad: door de thema’s te
koppelen aan gebieden binnen Hengelo ontstaan er 
duidelijke clusters. We onderscheiden drie gebieden:

 • Binnenstad met het thema Recreatief winkelen/
  uitgaan
 • Centrum Zuid (Hart van Zuid, Tuindorp, Creatieve

Fabriek) met het thema Industrieel erfgoed, kunst, 
cultuur en architectuur. Een speciale plek neemt
hierin Hart van Zuid in met het thema Zaken-
toerisme

 • Stadsranden & Weusthag met het thema Groene
  omgeving;

4. Accommodaties die bij Hengelo passen: we faciliteren
die accommodaties die bij de doelgroep van het stede-
lijke toerisme passen. Dus meer voor hotels en bed- en
breakfasts in plaats van een bungalowpark;

5. Evenementen die bij Hengelo en de thema’s passen: 
we zetten in op die evenementen die bijdragen aan ons
imago en passen bij onze identiteit. Er moet in samen-
werking met VVV&Stadspromotie een toetsingskader 
worden ontwikkeld voor evenementen. Het toetsings-
kader wordt gebruikt om af te wegen welke evene-
menten we moeten ondersteunen.

6. Goede verbindingen: Deze zijn nodig om de onderlinge
meerwaarde te genereren. Verbindingen zijn nodig tus-
sen en in de gebieden. Niet alleen fysiek maar ook in
samenwerkingsvormen.

7. Hengelo vertellen, goede promotie en marketing van
Hengelo: Het aanbod van Hengelo is onvoldoende 
bekend. Dit terwijl er wel veel is. Clustering in thema’s
en gebieden is een eerste stap om de herkenbaarheid
en bekendheid van het aanbod te verbeteren. Het 
doelgericht vertellen ervan een tweede.

Streefbeelden
Deze strategische lijnen kunnen worden uitgewerkt in drie 
streefbeelden. Een toekomstvisie. Hieronder wordt in het
kort een schets gegeven.

De Huiskamer 
De binnenstad is de huiskamer van de stad, een plek om 
elkaar te ontmoeten. De binnenstad is gastvrij voor haar 
bezoekers. Hier is altijd wat te doen. Winkels, evenemen-
ten, terrassen, voor ieder wat wils. De binnenstad is het
hart van de stad van waaruit de overige gebieden goed te
bereiken zijn.

De Schatkamer
In de Schatkamer worden drie deelgebieden (Hart van
Zuid, Creatieve Fabriek en Tuindorp) met elkaar verbon-
den tot één geheel. Industrieel erfgoed, kunst, cultuur en 
architectuur zijn hier de thema’s. Oud en nieuw met elkaar 
verbonden. Ieder deelgebied kent zijn eigen schat.

De Stadstuin
Hengelo ligt in het groen, omringd door het mooie 
Twentse landschap. De Hengeloër weet de stadsranden en
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het buitengebied goed te vinden om te ontspannen en te
recreëren. Het stadspark Weusthag neemt een bijzondere
plaats in. Het is het groene hart van Hengelo.

Van ontwikkelingsstrategie naar uitvoering
Goede organisatie
De uitvoering is niet alleen iets van de gemeente. De vrije-
tijdssector kent vele spelers. Duidelijk moet zijn wie welke
rol en welke taken heeft. De gemeente zet in samen-
spraak met de marktpartijen de kaders uit. Zij creëert de
randvoorwaarden om het beleid uit te kunnen voeren. 
VVV&Stadspromotie is daarbij haar belangrijkste partner 
binnen Hengelo. Binnen de regio zijn dat de regio Twente 
en het Twents Bureau voor Toerisme (TBT).

Het is van belang dat de partners elkaar weten te vinden. 
Maar ook voor de ondernemers moet duidelijk zijn wie
waarvoor aanspreekpunt is. VVV&Stadspromotie is vooral
aanspreekpunt als het gaat om praktische en uitvoeringsta-
ken rondom recreatie en toerisme. De gemeente heeft
hierin vooral een taak als het gaat om uitbreidingsvragen
of nieuwe initiatieven. Binnen de gemeente moet één
centraal aanspreekpunt voor vrijetijdseconomie zijn. Deze
ligt bij het team Economische Zaken.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak wordt op hoofdlijnen aangegeven
wat er moet gebeuren om tot uitvoering van de strategie
te komen. Daarbij worden gewenste acties genoemd. Er 
zal in samenspraak met de betrokken partijen bekeken

worden of en hoe deze gewenste acties kunnen worden
uitgevoerd. Een concretisering van gewenste acties naar 
middelen, tijd en mensen wordt nader uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma.

1. Profi leren/laden van de streefbeelden: Ze moeten
ondersteund worden met voorzieningen en activiteiten 
die erbij passen. 

2. Samenhang creëren tussen en verbinden van aanbod: 
In de gebieden zelf en tussen de gebieden moeten ver-
bindingen worden aangebracht. Ook het aanbod buiten
de gebieden moet ermee verbonden worden. Dit is te 
realiseren door fysieke verbindingen, maar vooral ook 
moet gekeken worden naar samenwerking en arrange-
menten. 

3. Evenementenbeleid opstellen: Met goed evenementen
beleid kan de gemeente sturing geven aan de program-
mering en spreiding van evenementen. Op dit moment 
ontbreekt dit. De evenementen moeten worden
getoetst aan een aantal criteria die zijn opgenomen
in een toetsingskader. Het beleid moet zorgen voor 
een goede balans tussen evenementen op de drie
onderscheiden niveaus van de evenementenpiramide: 
gangbare evenementen, onderscheidende en beeldbe-
palende evenementen. 

4. Marketing- en communicatieplan opstellen voor 
Hengelo: Het verhaal van Hengelo moet eenduidig en
constant verteld worden. Door de gemeente, door 
VVV&Stadspromotie, door de toeristische onderne-
mers, culturele voorzieningen, inwoners, bedrijven, etc. 
Eenduidigheid zorgt voor herkenbaarheid. 

5. Samenwerking Twente promotie: De marketing van 
Hengelo moet aansluiten bij Twente promotie. Vooral 
bij de thema’s Groene stadsranden en Zakentoerisme 
is het van belang om de samenwerking met de Twentse 
steden en de Innovatiedriehoek te zoeken. Activiteiten
in deze thema’s zouden zoveel mogelijk via de regionale
insteek moeten verlopen. Daarnaast moet Hengelo in
de Twentse promotie de stedelijke component laden 
samen met vooral Almelo en Enschede. 

6. Evaluatie en monitoring: Het is van belang om te 
monitoren om te zien of de inspanningen effect hebben
en om de ontwikkelingen in beeld te brengen. Door 
middel van onderzoeken kan gemeten worden of de
gestelde doelstellingen behaald worden. 
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het college van de gemeente Hengelo heeft de opdracht
gegeven om een visie op toeristisch/recreatief Hengelo, 
de vrijetijdseconomie, op te stellen. Vrijetijdsbeleid raakt
vele inhoudelijke beleidsvelden, zoals evenementenbeleid, 
sportbeleid, cultuurbeleid of speelbeleid. Ook is er flan-fl
kerend beleid dat invloed heeft op de vrijetijdseconomie
zoals bereikbaarheid en parkeren, de openbare ruimte en
veiligheid. De concentratie ligt op het toeristisch/recrea-
tieve gebied, waarbij wel wordt ingegaan op de onderlinge
samenhang met andere beleidsvelden.

Er gebeurt veel op toeristisch/recreatief gebied in Hengelo. 
Er zijn diverse nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Van-
uit diverse disciplines worden activiteiten georganiseerd; 
zowel vanuit toerisme, recreatie, sport, kunst, cultuur 
als communicatie. Deze worden georganiseerd door de
gemeente zelf, door VVV&Stadspromotie, Rabotheater, 
Metropool, Heim, de andere culturele voorzieningen, het
toeristische bedrijfsleven en diverse andere organisaties. 
Ook zijn er veel spelers actief. Regionaal zijn dat Regio
Twente en het Twents Bureau voor Toerisme. Lokaal zijn
dat VVV&Stadspromotie en natuurlijk de ondernemers.

We hebben dus veel activiteiten, die de stad aantrekke-
lijk maken voor inwoner en bezoeker. Desondanks is het
voor de inwoner en bezoeker niet duidelijk wat Hengelo
allemaal te bieden heeft op recreatief en toeristisch gebied, 
zo blijkt uit onderzoek. Wat moeten we doen om dit te
verbeteren?

1.2 Doel van deze visie

Dit beleidsplan geeft de koers voor toeristisch/recreatief 
Hengelo voor de komende tien jaren aan. Waarbij de nota
eens in de vier jaar wordt geëvalueerd en zonodig geactu-
aliseerd.  Het biedt een kader voor bestaande activiteiten
en nieuwe initiatieven en geeft aan welke acties moeten
worden ondernomen om de gewenste visie te realiseren. 

Het beleidsplan is geplaatst in de huidige context; de
toenemende druk om te bezuinigen. De kracht ligt dan
ook in het slim schakelen met de huidige middelen. Kijken
welke activiteiten elkaar kunnen versterken en hoe door 
te combineren of door beperkte investeringen een forse
impuls kan worden gegeven aan het toeristisch/recreatieve
beleid van Hengelo.

1.3 Belang vrijetijdsbeleid

Het belang van vrijetijdsbeleid neemt onmiskenbaar toe. 
Nationaal behoren toerisme, recreatie, evenementen, 

sport, kunst en cultuur tot de snelst groeiende sectoren. 
Maar waarom is het goed om als Hengelo vrijetijdsbeleid
te hebben?
• Een goed vrijetijdsbeleid is van economisch belang: 

het zorgt voor groei van de werkgelegenheid, zowel in
de toeristsch-recreatieve bedrijven zelf, maar ook daar-
buiten, bijvoorbeeld door toelevering en onderhoud. 
Zowel voor geschoold als ongeschoold personeel. Het
verhoogt de bestedingen in dit marktsegment. 

• Ook biedt het een duidelijk vestigingsklimaat voor 
ondernemers; met een goed beleid worden onderne-
mers uitgedaagd en gestimuleerd om een bijdrage te
leveren, ondernemerschap wordt bevorderd en innova-
tieve arrangementen gestimuleerd. 

• Het draagt bij aan de omvang en gebruiksrendement
van voorzieningen. Zowel commerciële als publieke
voorzieningen renderen beter als gevolg van het
aanvullende toeristisch-recreatieve gebruik. Inwoners
profi teren van extra draagvlak voor voorzieningen
zoals vervoer, detailhandel, waardoor een groter en
kwalitatief beter aanbod haalbaar is. 

• Het levert een bijdrage aan het woon- en leefklimaat. 
Het geeft de eigen inwoners een gevoel van trots, het
bindt hen aan de gemeente. En het draagt bij aan het
behoud van cultuur en cultureel erfgoed. 

• Maar bovenal is vrijetijdsbeleid van belang om zich als
gemeente te onderscheiden van andere gemeenten; om
de aantrekkelijkheid van de eigen gemeente te vergro-
ten. Het levert inwoners en bezoekers vertier, beleve-
nissen, ontspanning en sportieve activiteiten. 

1.4 Proces

Als input voor de nota is er er dankbaar gebruik gemaakt
van de medewerking van bedrijven en organisaties uit de 
toeristische en recreatieve sector, evenals ambtenaren en
bestuurders uit deze vakdisciplines. Deze zijn geinterviewd
over hun bevindingen in het toeristich-recreatieve veld. 
In een werkatelier zijn vervolgens de sterke en zwakke
punten benoemd, de kern aangescherpt en is een aanzet
gegeven voor een actieprogramma.
Daarnaast was er input van de gemeentelijke projectgroep
met vertegenwoordigers van de disciplines communicatie, 
cultuur en sport. 

1.5 Leeswijzer

Deze nota is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2: trends en beleid 
Hoofdstuk 3: analyse vrijetijdsvoorzieningen in Hengelo
Hoofdstuk 4: ontwikkelingsstrategie vrijetijdseconomie
Hengelo
Hoofdstuk 5: van ontwikkelingsstrategie naar uitvoering
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2. Trends en beleid

De algemene trends en het bestaande beleid vormen belangrijke
kaders bij het vormgeven van het toeristische beleid. Bij het tot 
stand komen van dit beleidsplan zijn beide geïnventariseerd. 
Hieronder worden kort de belangrijkste trends aangegeven en
de algemene lijnen uit het bestaande beleid. Wat betekenen deze
trends en beleidskaders voor het vrijetijdsbeleid van Hengelo? 

2.1 Trends en ontwikkelingen

Dé recreant bestaat niet, evenmin dé toerist uit de eigen
regio, net zo min als dé maatschappelijke trend. Niet
iedereen wil hetzelfde en niet alle ontwikkelingen gaan in
dezelfde richting. Bezoekers, toeristen of recreanten zijn
mondiger en willen zelfstandig kunnen kiezen uit meerdere
mogelijkheden. Op het ene moment willen ze meer doen 

in een korte tijd, op het andere moment is er behoefte aan
onthaasting. In onderstaand kader worden de belangrijkste
trends en ontwikkelingen aangegeven.

Vergrijzing: Nederland vergrijst in snel tempo; het 
aandeel ouderen loopt fors op. Actieve senioren
gaan er op uit, willen dingen zien en ervaren. Meer 
dan 80% van de 50-plussers kiest voor een vakantie
binnen Europa. Meer dan de helft boekt deze reis via
internet. Een deel van de oudere Nederlanders heeft
ook tijdens zijn vrijetijdsbesteding extra zorg (bewe-
gen – zien – horen) nodig.

Individualisering: de bezoeker wil zelf baas zijn
over het eigen pakket vrijetijdsvoorzieningen, hij wil
kunnen kiezen uit gevarieerde mogelijkheden. De
consument is daarbij op zoek naar uitdagingen en
ook tegenstellingen: het optimale spanningsniveau te-
genover complete rust. En hij wil veel doen, in weinig 
tijd. Traditionele doelgroepenindeling in leeftijd, regio
of inkomen voldoen steeds minder en worden ver-
vangen door ‘tribes’ of groepen met eigen gebruiken, 
gewoonten en voorkeuren.

Wellness: er is een groeiende belangstelling voor 
gezond en comfortabel leven, met als sleutelwoorden
vitaliteit en levensstijl. Naast lichamelijke gezondheid, 
gaat het daarbij ook om geestelijke gezondheid, wat
zich onder andere uit in onthaasting.

Emotie, beleving: mensen willen vooral dingen 
beleven, in de huidige maatschappij moet je iets mee-
gemaakt hebben. Zo moet een gebouw een ‘verhaal
vertellen’ en zijn belevingsroutes onder fi etsers, 
wandelaars en ook bij kinderen populair.

Authentiek: er is een toenemende belangstelling
voor wat authentiek en oprecht is. Dit is te zien in 
de aandacht voor het streekgevoel, terug in de tijd en
terug naar de natuur. We willen met lokale mensen 
in contact komen, lokaal voedsel tot ons nemen en
lokale architectuur bewonderen.

Kwaliteit: de consument wordt steeds kritischer, wil
waar voor zijn geld, kortom eist kwaliteit.

Duurzamer: Consumenten hebben een groter mi-
lieubewustzijn. Duurzaamheid komt meer ‘in de mode’, 
zo stijgt de belangstelling voor streekproducten en 
hergebruik. Op dit moment kun je je door duurzaam-
heid positief onderscheiden, maar in de toekomst zal
duurzaamheid steeds meer een basiskwaliteit zijn. 

Recessie: de economische situatie heeft effect op
binnenlands toerisme. Mensen krijgen weer aandacht 
voor ons eigen land als bestemming. De recessie 
heeft de voormalige staatssecretaris Heemskerk van
Economische Zaken de oproep ontlokt om de vakan-
tie in eigen land door te brengen. 

ICT-gebruik: steeds meer wordt via internet vooraf 
informatie ingewonnen en vakanties geboekt. Online
reviews zijn al belangrijker dan de traditionele mond-
tot-mond reclame. In Overijssel wordt 54% van de
vakanties geboekt via internet. Er ontstaan meer 
toepassingen voor mobiel internet. GPS wordt steeds
meer toegepast om fietsroutes te ontwikkelen en te fi
combineren.

Bron: Trendrapport toerisme, recreatie & vrije tijd, NRIT
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Samenvatting
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2.2 Beleid

Steeds meer wordt de vrijetijdssector door de (rijks)
overheid gezien als volwaardige economische sector;  een
sector die bestedingen uitlokt in de lokale economie en
werkgelegenheid oplevert. En ook wordt de sector gezien
als nieuwe economische drager van het landelijke gebied. 
Er zijn dan ook tal van beleidsplannen die direct en indi-
rect wat zeggen over het vrijetijdsbeleid. 

Nationaal (Nederland)

Op nationaal niveau zijn de ministeries van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Infrastructuur & 
Milieu (IM) gezamenlijk verantwoordelijk voor het toeris-
tisch- recreatief beleid in Nederland. Ieder departement
kent een eigen taakopvatting.  EL&I vanuit toerisme, pro-
motie, zakelijk toerisme en vanuit de koppeling natuur- en
landschapsbeleid met plattelandsontwikkeling (zoals ILG, 
investeringsbudget landelijk gebied). IM vanuit ruimtelijke
kwaliteit (zoals bufferzones, Mooi Nederland)  en EL&I en 
IM samen voor de waterbeleving. Ook sport (VWS) en
cultuur (OCW) geven kaders. 

In al deze beleidsdocumenten zijn innovatie en duur-
zaamheid belangrijke kaders. Innovatieve product-markt-
combinaties worden gestimuleerd met een uitdagend
ondernemersklimaat. Vormen van extensieve recreatie, 
zoals routestructuren, worden gesteund en gestimuleerd. 
De Nota Ruimte stuurt op de bevordering van krachtige
steden en een vitaal platteland, waaraan het vrijetijds-
beleid een bijdrage moet leveren. De Toerismebrief zet
vooral in om met internationale marketing en promotie
meer en beter bestedende buitenlandse bezoekers naar 
Nederland trekken. Daarin past ook de extra inspanning
om internationale congressen en beurzen naar Nederland
te halen die het innovatiebeleid kunnen versterken. Daar-
naast stimuleert het ook het ontwikkelen van regionale
beeldverhalen.

Provinciaal (Overijssel)

In het provinciale beleid staan de regionale beeldverhalen
centraal. Hoofddoel ervan is het realiseren van een voor 
toeristen en recreanten onweerstaanbaar Overijssel met 
een gezonde sector en een fl inke groei van de werkge-fl
legenheid. Een beeldverhaal brengt de unieke kwaliteiten
van een toeristische regio tot uitdrukking, ook wel het 
DNA van het gebied genoemd. Het succes van het beleid
wordt in beeld gebracht aan de hand van drie indicatoren: 
kilometers routestructuren, investeringen in innovaties en
merkbekendheid.

Regionaal (Twente)

De Regio Twente  heeft ‘de kracht van Twente’ opgesteld; 
het regionale beeldverhaal voor Twente. Centraal hierin
staat de prachtige groene omgeving van Twente met
binnen handbereik alle stedelijke voorzieningen. Juist de 
combinatie hiervan is een krachtige asset van dit gebied. 
De ontwikkeling van toerisme in Twente is één van de
speerpunten van de Agenda van Twente. Deze agenda is
een ambitieus, langjarig investeringsplan om de sociaal eco-
nomische structuur van Twente te versterken. De toeristi-
sche ontwikkeling moet leiden tot een omzetgroei in deze
sector van 30% in 2017.
Het Uitvoeringsprogramma Vrije Tijd Twente (UVT) laat
zien wat Regio Twente met haar 14 gemeenten (waar-
onder Hengelo) gaat doen om het Streefbeeld UVT te
realiseren. Dat doet ze samen met de provincie Overijssel 
en tal van ondernemers en organisaties. Hiervoor is een 
actieprogramma opgesteld, dat jaarlijks wordt geëvalueerd
en geactualiseerd (zie de bijlagen).
Het Toeristisch Bureau Twente (TBT) geeft onder andere
uitvoering aan deze visie met haar campagne Twente, Land-
goed van Nederland. Hiermee zet zij Twente op de kaart
en laat zien wat Twente op toeristisch/recreatief gebied 
te bieden heeft. Het TBT wordt tot en met 2012 uit de 
Agenda van Twente gefi nancierd.
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Lokaal (Hengelo)

Hengelo 2030
‘Van groei naar kwaliteit’ is de koers van de structuurvisie
Hengelo 2030. Met Hengelo 2030 kiest Hengelo voor het
inzetten op de sterke punten van de stad. Vijf ambities zijn
hierbij geformuleerd, die in vier kernprojecten vertaald
zijn. Deze vijf ambities zijn:

1. De economische structuur versterken
2. Van de Hengelose binnenstad een aantrekkelijke
 ontmoetingsplaats maken
3. De sociale kwaliteit van de stad behouden en ver-
 beteren
4. Het Twentse landschap rondom Hengelo versterken en
 met de stad verbinden
5. De kwaliteit van de stad verhogen door gerichte en
 kleinschalige verbeteringen

Sociale Visie 2020
Ontmoeting en vrije tijd is één van de drie thema’s die de
Sociale Visie 2020 benoemd. Ontmoeting bevordert sociale
binding en zorgt dat mensen over en weer meer begrip en
respect voor elkaar krijgen. Hengelo heeft een bloeiend
verenigingsleven, dat bijdraagt aan de sociale cohesie en de
aantrekkelijkheid van de stad. Ook beschikt Hengelo over 
een breed scala aan sport-, cultuur- en welzijnsvoorzienin-
gen. De Sociale Visie 2020 wil deze kracht van de stad ge-
bruiken. Een belangrijke keuze hierin is om samenwerking
in het verenigingsleven te stimuleren. 

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord heeft de binnenstad een prominente
rol. Hierin wordt het volgende aangegeven:
“Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad is
voor ons een prioriteit. Wij willen dat de Hengeloërs trots kun-
nen zijn op hun binnenstad en dit als ambassadeurs uitdragen, 
zodat ook bezoekers de weg naar de binnenstad vinden. De
burgervisie “Hengelo, wij zitten op goud” is voor ons het ver-
trekpunt. Centrale thema’s zijn “groen”, “sfeer”en “markt”.”

De binnenstad wordt gezien als de huiskamer van Hengelo, 
de plek van verbinding en ontmoeting voor de Hengeloërs
en bezoekers van Hengelo. Een aansprekend aanbod van
evenementen wordt van belang geacht voor de aantrek-
kelijkheid van Hengelo. Het industriële erfgoed wordt als
visitekaartje voor onze stad gezien.

Ook aan de stadsranden wordt belangrijke waarde toe-
gekend. In het coalitieakkoord wordt op het belang van
de verbinding met de stadsranden, evenals op het belang
van een fi jnmazig, comfortabel en veilig fi etsnetwerk 
gewezen.

Overig beleid
Daarnaast is er veel aanpalend beleid dat raakvlakken
heeft met de vrijetijdseconomie. De belangrijkste zijn het 
detailhandelsbeleid, horecabeleid, cultuurbeleid en sport-
beleid. In bijlage 1 is een korte inhoud opgenomen van
deze beleidsnota’s.

2.3 Hengelo promotie1  

Vrijetijdsbeleid heeft alles te maken met de aantrekkelijk-
heid van de gemeente, net zoals de promotie van Hengelo. 
Bij beide gaat het om ‘de wereld’ te vertellen wie Hengelo 
is en wat Hengelo biedt. Het bureau SIR Communicatie-
management heeft het profi el voor Hengelo opgesteld. 
Op basis hiervan is het verhaal van Hengelo gemaakt; het
DNA van Hengelo (zie eerste pagina).
Beide – vrijetijdsbeleid en Hengelo promotie - zijn zeer 
nauw met elkaar verweven. De beide beleidsplannen wor-
den dan ook parallel aan elkaar opgesteld. Daar waar dit 
beleidsplan een antwoord geeft op de WAT-vraag
(‘Wat willen we bereiken met toeristisch/recreatief Hen-
gelo?’) gaat het plan Hengelo promotie dieper in op de 
HOE-vraag (‘Hoe gaan we dat bereiken?’).    

1 Ook wel citymarketing genoemd.
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3. Analyse vrijetijdsvoorzieningen in Hengelo

3.1 Wat hebben we aan vrijetijds-
voorzieningen in Hengelo?
Dagrecreatie
Hengelo beschikt over een breed palet aan toeristische
en recreatieve voorzieningen. In bijlage 2 staat een over-
zicht van het vrijetijdsaanbod in Hengelo. De nadruk ligt
hierbij op het dagrecreatieve aanbod en is vooral te vinden
in de binnenstad en directe omgeving ervan. Er zijn zo’n
200 winkels, diverse eetgelegenheden, een schouwburg, 
een poppodium, musea en galerieën. Er is industrieel erf-
goed en er worden veel evenementen, van groot tot klein, 
van weekmarkt tot concerten, georganiseerd. Recreatieve
mogelijkheden zijn ook goed voorhanden. Daarbij ligt
Hengelo bovendien centraal in de prachtige groene om-
geving van Twente, met landgoed en kasteel Twickel
als belangrijke trekker in de omgeving.

Grotendeels zijn dit voorzieningen die behoren bij een
stad van zo’n 80.000 inwoners. Voor een deel overstijgen
deze voorzieningen die van een stad als Hengelo. Omdat
ze niet alleen voor Hengelo van betekenis zijn, maar ook 

voor de regio en/of omdat ze op een kwalitatief goed
niveau opereren. Zo is de programmering van Metropool
vergelijkbaar met die van poppodia in steden met meer 
dan 150.000 inwoners. Metropool wordt regelmatig in één
adem genoemd met 013 Tilburg, Paard van Troje Den Haag, 
Tivoli Utrecht en De Oosterpoort Groningen. Daarmee
trekt Metropool niet alleen bezoekers uit Hengelo, maar 
ook uit de regio en zelfs daarbuiten.
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Vanuit de toeristisch-recreatieve aanbodspiramide (zie
hieronder) gezien, betekent dat voor Hengelo dat we
volop basisvoorzieningen hebben met daarnaast een aantal
aantrekkelijke bezienswaardigheden. Hengelo beschikt
echter niet over een ‘must see bezienswaardigheid’.

Verblijfsrecreatie
Het aanbod van verblijfsaccommodaties in Hengelo is
beperkt ten opzichte van de omliggende gemeenten. 
Het huidige aanbod bestaat uit 4 hotels, 2 campings, 

1 bungalow/chalet park, 1 mini-camping, een aantal bed &
breakfasts en pensions. We hebben twee viersterrenhotels, 
één tweesterrenhotel en één hotel zonder classifi catie. fi
In totaal beschikken deze over 330 kamers en 649 bedden2.  
Deze concentratie op stedelijk aanbod is verklaarbaar 
omdat Hengelo relatief weinig buitengebied heeft en de 
verblijfsrecreatie voor Twente zich vooral in de platte-

landsgemeenten concentreert. Naar schatting zorgen de
Hengelose verblijfsaccommodaties jaarlijks voor zo’n 

132.000 overnachtingen in Hengelo3.

Overzicht aantal vestigingen en werkgelegenheid in met toerisme verwante branches5

201020092008200720062005 6

Aantal vestigingen 299295296293294293

Aantal werkzame personen 2.1632.0552.1522.1282.0272.028
    

Bron: bedrijven- en instellingenregister Overijssel (BIRO), bewerking BGI

Toeristisch-recreatieve aanbodspiramide van LAgroup

Toeristisch-recreatieve aanbodspiramide
De verwachtingen van potentiële bezoekers ten aanzien
van de aantrekkelijkheid van het toeristisch-recreatieve
aanbod zijn relevant voor het toeristisch imago van een
stad. De toeristische aanbodspiramide is een middel
om het toeristisch-recreatieve aanbod van een plaats te
analyseren. De piramide bestaat uit drie lagen. 

De top van de piramide wordt gevormd door de ‘must
see-bezienswaardigheden’. Deze bepalen voor een groot
deel het imago van een stad en vormen vaak de aanlei-
ding voor een eerste bezoek aan de betreffende plaats. 
Voorbeelden hiervan zijn het Groninger Museum en de 
grachten van Amsterdam.

Basisinfrastructuur

Aantrekkelijke
bezienswaardigheden

must see-
beziens-

waardigheden

De middenlaag van de piramide behelst de aantrek-
kelijke bezienswaardigheden. Deze zorgen ervoor dat 
de bezoeker lander in de stad blijft en/of nog een keer 
terugkomt. Voorbeelden van aantrekkelijke beziens-
waardigheden zijn de Martinitoren in Groningen of het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

De onderste laag van de piramide bestaat uit de
basisinfrastructuur. Deze omvat voorzieningen die het
bezoek aan een stad veraangenamen, zoals verblijfsac-
comodaties, horeca, bewegwijzering en parkeervoor-
zieningen, maar deze vormen geen reden om een stad
te bezoeken. Echter, als deze niet in orde zijn, is dat wel
een reden om weg te blijven.
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3.2 Economisch belang 
Werkgelegenheid vrijetijdssector 
In Hengelo zijn in 2010 ruim 2.100 personen werkzaam
in het segment toerisme4. Dat betekent dat van het totale 
aantal werkzame personen in Hengelo van 45.480 er 4,5%
werkzaam is in de vrijetijdssector. Dit is naar verhouding
minder dan in Twente totaal (6,4%). Dit is verklaarbaar 
omdat in de Twentse steden een breed scala aan bedrij-
vigheid voorhanden is, terwijl plattelandsgemeenten in
verhouding meer afhankelijk zijn van de toeristische sector.

Naast deze directe arbeidsplaatsen in de vrijetijdsecono-
mie is er de werkgelegenheid in de winkels in de binnen-
stad; de locatie voor recreatief winkelen of funshoppen. 
Uit onderzoek blijkt dat funshoppen na buitenrecreatie en
zelfs sporten de belangrijkste vrijetijdsbesteding is7. 
Uit de Twentse Toerisme Monitor blijkt dat funshoppen de
belangrijkste ondernomen activiteit is in de Stedenband
Twente8. En uit het onderzoek van NBTC-Nipo naar toe-
ristisch bezoek aan steden blijkt dat in Hengelo funshop-
pen de meeste ondernomen activiteit is. Hiermee staat zij
op de vierde plaats van de onderzochte steden. 

Daarom lijkt het ons gerechtvaardigd om de arbeidsplaat-
sen van de winkels in de binnenstad mee te nemen bij
het aantal werkzame personen in de vrijetijdseconomie. 
In 2009 werkten 1.345 mensen in winkels in de binnen-
stad9. Opgeteld bij de directe arbeidsplaatsen (van 2009)
betekent dit een totaal van 3.400 arbeidsplaatsen in de
vrijetijdseconomie. Dat is 7,5% van de werkgelegenheid in
Hengelo in 2009.

Naast deze directe werkgelegenheid levert de vrijetijds-
sector indirecte werkgelegenheid in sectoren die er een
nauwe relatie mee hebben, maar niet uitsluitend hieraan
gerelateerd zijn, zoals personeel van vervoersbedrijven en
parkeergarages. 

2 Bron: Statistisch jaarboek 2010, Gemeente Hengelo
3 Bron: Gemeente Hengelo, afdeling gemeentebelastingen.
4 Bron: Bedrijven- en instellingenregister Overijssel (BIRO) 2010.
5 O.a. Horeca, campings, winkels in sport/watersport, theaters, sauna’s

 en beursorganisaties
6 2010 onbewerkt door BGI
7 Bron: NBTC-NIPO Research, Toeristisch bezoek aan steden 2009
8 Twentse Toerisme Monitor, regio Twente, 2010. Onder stedenband

 wordt in dit rapport verstaan de steden Almelo, Borne, Enschede

 en Hengelo.
9 Centrummonitor Hengelo 2010, afd. Beleidsonderzoek en Geo 

 Informatie gemeente Hengelo, december 2010.
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Bezoek aan Hengelo

Hengelo 
In 2009 legden 430.000 bezoekers 902.000 bezoeken af 
aan Hengelo (deze aantallen gelden voor de hele stad). Het
merendeel van deze bezoekers komt uit Overijssel (47%). 
19% van de bezoekers kwam uit Gelderland, 8% uit Zuid-
Holland, 7% uit Noord-Brabant en 5% uit Noord-Holland. 
Gemiddeld wordt Hengelo zo’n twee keer per jaar 
bezocht door de bezoeker. Hengelo wordt minder vaak 
bezocht dan de andere Twentse steden. In Almelo kwamen
iets meer bezoekers (435.000), maar deze legden wel
vaker, ongeveer drie keer, een bezoek af. Enschede heeft
zo’n 670.000 bezoekers, die ook ongeveer drie keer per 
jaar een bezoek afl eggenfl 10.

Voorzieningen
In 2009 is een toename te zien van bezoekers aan de
bibliotheek, de bioscoop, Akkuh, Metropool en het
Twentebad. Daarentegen hadden het Rabotheater, Twents
Techniekmuseum Heim en de Filmliga in 2009 minder 
bezoekers dan het jaar daarvoor11.

Binnenstad
De bezoekersaantallen aan de binnenstad van Hengelo 
liepen tot 2008 terug. Sinds vorig jaar stabiliseren de 
aantallen echter enigszins. Het gemiddelde aantal bezoe-
kers per week (83.600) aan het centrum van Hengelo in
voorjaar 2010 is met 2% toegenomen ten opzichte van
vorig jaar toen 82.200 bezoekers werden geregistreerd. 
De bezoekersaantallen op zaterdag zijn gelijk gebleven 
ten opzichte van 2009 met 21.000.

Uitgaven/omzet
De binnenlandse vakantiegangers hebben in 2007 circa
112 miljoen euro besteed in Twente, dit is circa 4% van alle
bestedingen van binnenlandse vakantiegangers in Neder-

land. Buitenlandse verblijfsgasten (toeristisch en zakelijk)
besteden jaarlijks naar schatting 24 miljoen euro in Twente. 
Tijdens vrijetijdsactiviteiten in Twente (excl. activiteiten
vanaf vakantieadres) wordt naar schatting ruim 2 miljard
euro uitgegeven12. 

Gemiddeld wordt er bij een toeristisch bezoek aan een
stad € 43,40 per persoon uitgegeven13. Hengelo ligt iets 
boven dit gemiddelde met € 44 per persoon per bezoek. 
Dat betekent dat er op jaarbasis door bezoekers aan
Hengelo bijna 40 miljoen euro wordt uitgegeven14.  

Toeristenbelasting
Hengelo heft toeristenbelasting, € 0.61 per persoon per 
overnachting. Met een benedengrens van € 10. De meeste 
gemeenten in Twente heffen deze belasting. In 2009 waren
132.000 overnachtingen in Hengelo.  Dit leverde de ge-
meente een ruime € 80.000 op. 

3.3 Waardering van het aanbod 

Hoe wordt het aanbod nu gewaardeerd? In verschillende 
onderzoeken wordt ingegaan op onderdelen van de waar-
dering van Hengelo. Zoals in de centrummonitor en het 
toeristische imago-onderzoek15.
In de interviews met de stakeholders is expliciet gevraagd 
naar hun mening over het huidige toeristisch/recreatieve 
aanbod van Hengelo (voor verslag zie bijlagen). Zij zijn de 
spelers in dit vakgebied. Bij hen ligt een schat aan kennis 
en ervaring; het is hun dagelijks werk. De bevindingen uit 
de interviews zijn voorgelegd aan hen tijdens een werk-
atelier en verder aangescherpt met als doel om de visie op 
toeristisch recreatief Hengelo vorm te geven.  

Waardering
‘Verwarring door veelzijdig aanbod’ was één van de ge-
hoorde uitspraken bij de interviews. Deze uitspraak geeft 



17

de algemene conclusie weer: Hengelo heeft veel te bieden, 
maar het is niet goed ‘zichtbaar’. Het is niet duidelijk waar 
Hengelo voor staat. Wel is duidelijk dat de kracht van Hen-
gelo vooral in het stedelijke ervan is gelegen. 

In het algemeen is de conclusie dat de basisinfrastructuur 
in Hengelo aanwezig en op orde is. De bioscoop ontbrak 
enige tijd, maar is nu aanwezig. Naast de bekende fran-
chiseketens heeft Hengelo qua winkelaanbod positieve
uitschieters in ‘lokale’ winkels, vooral op modegebied. 
Gevarieerdheid in aanbod is er, met een aantal op kwali-
tatief goed niveau. Ook Plein is op een goed niveau, zij het
dat de verbinding met de binnenstad aandacht behoeft. De
leegstand is de afgelopen jaren toegenomen, wat het beeld
van de stad negatief beïnvloedt. Uitgaan, eetgelegenheden
en vertier zijn er voldoende, met mogelijkheden voor een
kwaliteitsslag en/of een toevoeging in het hogere segment. 

Overnachtingen worden op orde beschouwd, met de op-
merking dat dit vooral de hotels betreft, omdat daar voor-
namelijk de kracht van Hengelo wordt gezien. Campings
worden meer gerelateerd aan Twente, minder specifi ek aan
de gemeente.

Van kunst & cultuur evenals industrieel erfgoed/archi-
tectuur verwachten de stakeholders veel. Deze kunnen
uitgroeien tot aantrekkelijke bezienswaardigheden of zelfs
meer dan dat. Uit het imago-onderzoek blijkt echter dat
deze kracht nog niet uitgenut wordt; het is niet bekend bij
de (potentiële) bezoekers. Maar ook het imago onderzoek 
ziet kansen in het industriële erfgoed.

De evenementen worden goed gewaardeerd. Hengelo is
daarmee goed op weg, waarbij het belang van continuïteit
wordt benadrukt. Een verdere uitbouw van evenementen
is mogelijk, maar opgemerkt is dat er keuzes moeten wor-
den gemaakt. Gewaakt moet worden voor teveel versnip-

10 Bron: NBTC-NIPO Research, Toeristisch bezoek aan steden 2009
11 Bron: Statistisch Jaarboek Hengelo 2010
12 Bron: Trendrapport Vrijetijdssector, Twente 2008, Gelders Overijssels

 Bureau voor Toerisme.
13 Bron: NBTC-Nipo Research, Toeristisch bezoek aan steden 2009
14 Bron: NBTC-Nipo Research, Toeristisch bezoek aan steden 2009
15 Toeristisch imago-onderzoek 2010 Hengelo, LAgroup

.

pering en gewezen wordt op de mogelijke kracht van één
groot toonaangevend evenement.

Bij de waardering van evenementen is een duidelijk ver-
schil tussen enerzijds de stakeholders en eigen inwoners
en anderzijds het imago-onderzoek van LAgroup. Uit dit
onderzoek blijkt dat men geen aantrekkelijk evenementen-
aanbod verwacht in Hengelo. Maar ook wordt daarin ge-
constateerd dat Hengelo op de 3e plaats staat (na Zwolle
en ’s-Hertogenbosch) als het gaat om het aantal evene-
menten dat wordt georganiseerd per 100.000 inwoners. 
Het advies luidt dan ook om festivals en evenementen in 
te zetten als effectieve manier om bezoekers te trekken. 

De parken en groen in Hengelo worden gezien als een
asset en positief gewaardeerd. Maar er kan meer mee
gedaan worden. Als suggesties werden genoemd: thema-
tiseren, fysieke verbindingen, locatie voor (kleinschalige) 
evenementen.

De waardering van de wandel- en fi etspaden is eveneensfi
positief. Vooral het fi etsknooppuntensysteem in heel 
Twente wordt als belangrijke waarde gezien. De fysieke
verbinding van het buitengebied met de binnenstad kan 
verder verbeterd worden.
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Kansen (en bedreigingen) voor de toekomst
Uit de interviews en het werkatelier is gekomen tot de
onderstaande SWOT-analyse voor toeristisch/recreatief 
Hengelo. Het overzicht heeft niet de pretentie compleet te
zijn, maar geeft in grove lijnen de sterkten en kansen voor 
Hengelo, als ook de valkuilen.

3.4  Conclusie en aanbevelingen

Uit de voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies
getrokken en aanbevelingen gegeven worden: 
• De basisinfrastructuur is in Hengelo op orde. We 

hebben veel, zeker ook aantrekkelijke bezienswaardig-
heden;

SWOT-analyse (uit interviews stakeholders)

Sterkte Zwakte

• Goed winkelaanbod, ook op Plein
• Goede evenementen
• Cultureel aanbod op bovengemiddeld niveau
• Centrale ligging in Netwerkstad/regio
• Stad gelegen in groene omgeving
• Compactheid: stad met dorps karakter
• Industrieel erfgoed
• Topsport FBK (stadion en evenement)
• Fietsnetwerk
• Wandelnetwerk in de regio

• Geen duidelijke identiteit/imago 
• Aankleding stad (weinig groen)
• Missen nog kwaliteitswinkels in funshoppen
• Verbindingen/bewegwijzering niet optimaal 
• Vertier mager
• Geen eenduidige krachtige communicatie
• (nog) Geen één loket voor innovatieve onder-
     nemers
• Alles wordt als normaal ervaren, bijzonderheden 
     worden niet gezien

Kans Bedreiging

• Trends: behoefte aan authenticiteit
• Trends: toename stedentrips 
• Uitkomsten binnenstadsdebat 
• Industrieel erfgoed en wederopbouwarchitectuur
• Nieuw poppodium Metropool
• Activiteiten in Creatieve Fabriek, amateurkunst
• Verder uitnutten FBK en sport verder uitdiepen
• CST: bereikbaarheid
• CST: potentie als ‘zakendistrict’ (internationale
     bedrijvigheid)
• Verbinden van activiteiten
• Evenementen verder uitbouwen; ook voor 
     bovenlokaal niveau (bijzonderheid in koren-
     festival)
• Uitvoeringsprogramma Vrijetijd Regio Twente

• Kredietcrisis
• Verplaatsen Expo
• Versnipperd beleid
• Bereikbaarheid: dichtslibben A1
• Bereikbaarheid: ontsluiting binnenstad
• Winkelaanbod: pas op voor teveel regulier 
     aanbod
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• Maar maak wat Hengelo heeft meer zichtbaar. Vertel 
wat er te doen is, maak het beleefbaar, maak de
informatie goed toegankelijk. Doe dat op strategische
plekken: daarbij kan gedacht worden aan digitale info-
borden (LCD-schermen) bij Westermaat-Plein en bij
het Centraal Station Twente;

• Versterk de identiteit van Hengelo. Deze ligt voor een
belangrijk deel in het industriële verleden. Dit heeft
een onderscheidend vermogen. Maak dit zichtbaar en
vertel het;

• Ga uit van de eigen kracht van Hengelo, van het huidige 
aanbod. Verbind voorzieningen en activiteiten met el-
kaar, zowel in routes als door samenwerking. Breng het
onder in een heldere structuur van makkelijk vindbare
en toegankelijke gebieden;

• Versterk de Binnenstad. De binnenstad is voor veel
mensen het startpunt, maar ook het logische trefpunt. 
Zorg voor aansprekende bewegwijzering, (thematische)
routes en verbindingen en goede aankleding. Maak 

de Binnenstad aantrekkelijker, zorg voor meer sfeer.     
Betrek Tuindorp, de Creatieve Fabriek en delen van
Hart van Zuid erbij; verbind ze; 

• Bouw voort op de evenementen. Zorg voor een goed
en onderscheidend evenementenbeleid; 

• Benut de centrale ligging in de groene omgeving van
Twente. Dit kan door routes te ontwikkelen die stad
en omgeving met elkaar verbinden. Ook kan een
verbinding worden gelegd met kunst en cultuur; meer 
thematische routes. 

In de volgende hoofdstukken worden deze aanbevelingen
verder uitgewerkt in een verdere aanpak voor toeristisch/
recreatief Hengelo.

Welke missie, ambitie en doelen kunnen nu gesteld worden
naar aanleiding van de analyse? En op welke manier kun-
nen we deze bereiken? In dit hoofdstuk wordt hierop nader 
ingegaan.
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4. Visie vrijetijdseconomie Hengelo

4.1 Missie, ambitie en doelen 

Missie
Hengelo is een aantrekkelijke plaats om te bezoeken, te
verblijven, te ontmoeten en te waarderen.

Hengelo richt zich op het vergroten van de aantrekkelijk-
heid van de stad, geconcentreerd in de binnenstad. Om dit te
bereiken is het nodig om een duidelijk en herkenbaar beeld
van Hengelo neer te zetten. Een beeld dat Hengelo past; het
DNA van Hengelo. Daarnaast is het nodig om de basisinfra-
structuur op orde te houden en de aantrekkelijke beziens-
waardigheden aantrekkelijk te houden en te laten zien.

Ambitie
De inwoners en (regio)bezoekers meer belevingswaarde
bieden, waardoor ze vaker en langer aan Hengelo gebon-
den worden. Hierdoor wordt de locale economie gestimu-
leerd.

Inwoners en (regio)bezoekers komen nu veelal naar Hen-
gelo voor een bezoek van een paar uur, om te winkelen, 
de warenmarkt of een museum te bezoeken. De ambitie
is om zowel de inwoner als de bezoeker langer te binden
aan Hengelo. Voor de inwoner kan dat een langer bezoek 
aan de binnenstad betekenen. Voor de bezoeker van buiten
betekent dat bijvoorbeeld in plaats van een halve dag een
hele dag in Hengelo doorbrengen. Daarnaast is het streven
dat zowel de inwoner als de bezoeker vaker in Hengelo
terugkomt. Uiteindelijk is de ambitie om ook meer bezoe-
kers van buiten aan te trekken. 

De eigen inwoner komt op de eerste plaats. Deze moet
het als vanzelfsprekend vinden in zijn eigen stad te recreë-
ren, kent het aanbod en waardeert het positief; is trots op
zijn stad. Daarmee wordt hij ook een belangrijke ambas-
sadeur van Hengelo. Dit vertaalt zich ook positief naar de
bezoeker die elders in Twente op vakantie is. Deze moet
verleid worden een dagtrip naar Hengelo te maken. De be-
zoekers die komen moeten een positief beeld van Hengelo
krijgen. Ze moeten nog een keer terug (willen) komen. 

Toename van bezoek en verlenging van de bezoekduur zul-
len ook een positief effect hebben op de locale economie
en werkgelegenheid. Hoe meer bezoekers er komen, des
te meer omzet zal het genereren en hoe meer er behoefte 
is aan bedrijven in het vrijetijdssegment, zoals lunchrooms, 
hotels etc. 

Doelen
Komen, blijven, besteden en waarderen; deze elementen
staan centraal. De volgende concrete hoofddoelen verbin-
den we hieraan:

• Herhalingsbezoek: 
Toeristisch bezoek: jaarlijkse toename van 5% van het
aantal bezoeken per bezoeker. Dit wordt jaarlijks ge-
meten met het Continue Vakantie Onderzoek (CVO), 
toeristische bezoek aan steden.
Binnenstadsbezoek (inwoners en bezoekers): jaarlijkse
toename van 1% van het aantal bezoekers dat minimaal
1x per week of vaker komt naar de binnenstad.

• Verlenging bezoekduur binnenstad (inwoners en bezoekers):  
jaarlijkse toename met 15 minuten. Dit wordt jaarlijks
gemeten via de Centrummonitor. Op onregelmatige 
basis wordt deze vraag ook meegenomen in het CVO. 

• Bestedingen: 
Toeristische bestedingen: jaarlijkse toename van 5% in 
bestedingen. Dit wordt jaarlijks gemeten in het CVO.
Bestedingen binnenstad (inwoners en bezoekers): jaar-
lijkse toename van 5% in bestedingen in de binnenstad. 
Dit wordt jaarlijks gemeten in de Centrummonitor.

Daarnaast hebben we de volgende subdoelen:
• Bezoekers Hengelo: 

Toeristische bezoekers: jaarlijkse toename van het aan-
tal bezoekers met 1,5%16.  Dit wordt jaarlijks gemeten
met het CVO. 
Binnenstadsbezoek (inwoners en bezoekers): jaarlijkse
toename met 1,5% per jaar. Dit wordt jaarlijks gemeten
in de Centrummonitor. 

• Waardering: Toename met een 0,5 punt op het totaal-
beeld in toeristisch imago in sfeeraspecten en in pro-
ductaspecten. Dit is eens in de vier jaar te meten met
het Imago-onderzoek van LAgroup.  Daarnaast moet er 
ook sprake zijn van een toename in waardering in de
Twentse Toerisme Monitor. Dit onderzoek wordt om 
de vier jaar gedaan. 

• Arbeidsplaatsen: Arbeidsplaatsen in de sector blijven
stabiel. Eerste stap is het vergroten van de aantrekke-
lijkheid en daarmee de waardering van de stad. Dit zal
leiden tot een toename van de economische beteke-
nis van de vrijetijdssector in Hengelo; meer omzet en 
meer werkgelegenheid in dit segment. Jaarlijks kan dit
worden gemeten met het Bedrijven- en instellingen 
register Overijssel (BIRO).

16 De landelijke tendens in de dagrecreatieve sector is dat de dagbe-

zoeken niet substantieel groeien. Tot 2015 wordt een stijging van 1,5%

per jaar verwacht.
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4.2 De weg er naar toe 

De ontwikkelingsstrategie 

Deze doelen willen we bereiken door versterking en
ontwikkeling van het aanbod. Versterking vooral door 
duidelijk te structureren en programmeren en ook daar 
waar nodig een kwaliteitsslag te maken. Ontwikkeling door 
de vrijetijdssector te stimuleren activiteiten aan te bieden
die passen binnen de uitgezette koers. Dit willen we doen
door in te zetten op de volgende zeven strategische lijnen:

 1.   Stedelijk toerisme

In het stedelijke gebied zit de toeristische kracht van
Hengelo. Bezoekers die voor Hengelo kiezen, komen voor 
de stedelijke voorzieningen. De aantrekkingskracht ligt
in het stadscentrum. Bezoekers die voor Twente kiezen, 
komen voor de prachtige groene omgeving. Beide verster-
ken elkaar. Twente positioneert zich als toeristische groene
en innovatieve regio, waaraan Hengelo als aantrekkelijke
stad waarde toevoegt. De bezoeker van Twente legt daar-
door ook tijdens zijn vakantie een bezoek aan Hengelo af. 
Hengelo moet zich daarbij profi leren, onderscheidend zijn
ten opzichte van de omliggende steden. Kernwaarden van
Hengelo zijn vernieuwend (innovatieve stad), bereikbaar 
(internationaal knooppunt) en aangenaam (verrassend
veelzijdig leven). De stad van maken, doen en verbinden. 

2.     Krachtige thema’s 

Door het aanbod te structureren en programmeren ont-
staan er krachtige thema’s. Thema’s die voor de inwoner 
en bezoeker herkenbaar en interessant zijn en waarin een
onderscheidend vermogen ligt. 
Dat zijn voor Hengelo de volgende twee thema’s:

 • Industrieel erfgoed/cultuurhistorie
Hengelo heeft een rijke industriële geschiedenis. 
Fabrikant Stork vestigde zich in de 19e eeuw met een
machinefabriek aan de spoorlijn van Hengelo. Na hem
kwamen tal van andere grote industriëlen zoals Akzo
Nobel, Hazemeyer/Holec etc. Zij legden de basis voor 
wat Hengelo nu is; een sociale, innovatieve stad van
verbindingen. De industriële geschiedenis is terug te
zien in de stad. De oude industriële gebouwen heb-
ben een nieuw leven gekregen als bijvoorbeeld school
(ROC) of brandweerkazerne. Zij vertellen het verhaal
van vroeger, geplaatst in de nieuwe tijd.  

 • Kunst, cultuur en architectuur
Hengelo heeft een goed aanbod op kunst en cultuur 

gebied. Een aanbod dat niet alleen een lokale beteke-
nis heeft, maar zeker ook een regionale. Metropool en
Rabotheater trekken regionaal bezoekers. We hebben
aansprekende kunstwerken in de openbare ruimte. 
De architectuur hangt hiermee nauw samen. Bijzon-
dere gebouwen en gebieden geven de eigenheid van
Hengelo aan.  Zoals Tuindorp ‘t Lansink, de Kasbah en
de wederopbouwarchitectuur in de binnenstad van
Hengelo. Het meer beleefbaar maken hiervan werkt
sfeerverhogend. Het zichtbaar maken van bijzondere
architectuur en kunst draagt bij aan het imago van
Hengelo.

Daarnaast zijn ook de volgende thema’s van belang, hoewel
minder onderscheidend, toch van wezenlijk belang om een
goed totaal plaatje van de stad aan te kunnen bieden aan
de inwoner en bezoeker.

 • Recreatief winkelen/uitgaan
Recreatief winkelen (“funshoppen”) en uitgaan zijn
beide klassieke thema’s van de vrijetijdssector. Naast
buitenrecreatie en zelf sporten is funshoppen de be-
langrijkste vrijetijdsbesteding. Hengelo staat in de regio
bekend als compacte winkelstad met kwaliteitswin-
kels. Daarnaast komen bezoekers voor evenementen, 
uitgaan of restaurant/cafe’s naar Hengelo. Het zichtbaar 
maken van het leisure-aanbod van de binnenstad voor 
zowel de eigen inwoners als bezoekers. Het verbinden
van het leisure-aanbod; zowel fysiek als in de vorm van
arrangementen.

 • Groene omgeving
De centrale ligging in het Twentse landschap is een be-
langrijke asset voor Hengelo. Promotie van het Twentse 
landschap met de stedelijke voorziening binnen hand-
bereik staat centraal in Twente promotie. De Henge-
lose stadsranden zijn het uitloopgebied voor vooral 
de Hengeloër om dicht bij huis te recreëren. Actieve
recreatie staat daarin centraal. Samen met Enschede is 
er in het zuidelijk deel een krachtig sportgebeuren, met 
FBK-stadion in Hengelo en de ijsbaan en voetbalstadi-
on in Enschede. Met dit thema kan Hengelo aansluiten
op de promotie van Twente.

 • Zakentoerisme
Van oudsher heeft Hengelo een krachtig zakenleven. 
Het telt diverse multinationals, fabrieken, MKB-bedrij-
ven en ook ZZP-ers. Het is een ondernemende stad. 
De centrale ligging speelt hierbij een belangrijke rol. 
Bedrijven als Siemens krijgen dagelijks internationale
gasten over de vloer. Ook zijn er buitenlandse werk-
nemers die op tijdelijke basis in de stad verblijven. 
Deze ‘toerist’ vraagt specifi eke voorzieningen als goedefi
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hotels, long-stay appartementen, vergaderruimtes
en restaurants. In Hart van Zuid rondom het station
wordt het Businesscentrum ontwikkeld. Op het gebied
van zakentoerisme liggen dan ook belangrijke kansen
voor Hengelo. Een thema dat niet alleen in belang is
van Hengelo, maar ook voor Twente. Binnen de In-
novatiedriehoek, hét ruimtelijk economische project in
Twente, profi leert Hart van Zuid zich als gebied waar 
kennis wordt vermarkt met het WTC en de multinati-
onals als aanjager. Hier wordt ook ruimte gezocht voor 
een grootschalig congrescentrum. 

3.     Drie gebieden binnen de stad

Door de thema’s te koppelen aan gebieden binnen Hen-
gelo ontstaan er duidelijke clusters. Met een helder profi el
per gebied maakt het de activiteiten inzichtelijk, verbindt
het ze met elkaar en brengt het er focus in aan. We onder-
scheiden drie gebieden.

Gebied Thema

Binnenstad Recreatief winkelen/
uitgaan

Centrum Zuid (Hart van 
Zuid, Tuindorp, Creatieve 
Fabriek)
Hart van Zuid/Stations-
omgeving

Industrieel erfgoed,
Kunst, cultuur en 
architectuur
Zakentoerisme

Stadsranden & Weusthag Groene omgeving

De focus van de thema’s ligt in deze gebieden. Hier komen
de thema’s het best tot hun recht. De thema’s zijn in de ge-
bieden al aanwezig. Waarbij het thema zakentoerisme een
plek krijgt in het Hart van Zuid/stationsomgeving. 

Een extra kracht van deze gebieden is dat ze allen op een
korte afstand van elkaar liggen. De stedelijke toeristische
voorzieningen concentreren zich vooral in de Binnenstad
en Centrum Zuid. Deze gebieden kunnen elkaar enorm
versterken door alleen al de fysiek korte afstand van elkaar. 
Maar ook qua thema is dit een prima combinatie voor een
dagbezoek aan Hengelo. 

Door verdere uitwerking van de thema’s en concentratie
erop krijgt het meer kracht en wordt het daarmee aan-
trekkelijker voor dat segment. Dit wil niet zeggen dat er 
op andere plekken in Hengelo niets gebeurd. Daar wordt
het echter niet actief gestimuleerd. 

4.     Accommodaties die bij Hengelo passen

We faciliteren die accommodaties die bij de doelgroep van
het stedelijke toerisme passen. Dit zijn vooral overnach-
tingsmogelijkheden ingericht voor een korte verblijfsduur, 
in plaats van een meerdaagse vakantie. Dus meer voor 
hotels en bed- en breakfasts in plaats van een bungalow-
park. Hierbij kan ook gedacht worden aan bijzondere
overnachtingsmogelijkheden, zoals overnachtingsmogelijk-
heden in industriële panden of plattelandskamers. Maar 
ook trekkershutten, kleinschalig kamperen (kamperen bij
de boer) en gereguleerde overnachtingsplaatsen (camper-
plaatsen) horen hierbij. De toevoeging van een zakenhotel
past binnen het zakendistrict in de stationsomgeving. 

5.    Evenementen die bij Hengelo en de 
thema’s passen

We zetten in op die evenementen die bijdragen aan ons
imago en passen bij onze identiteit. Vervolgens kijken we in 
welk gebied het evenement het beste thuishoort. Hengelo
kan zich met een paar grote evenementen profi leren. In
het marketingplan van Hengelo moeten deze jaarlijks wor-
den opgenomen. Er moet een helder kader worden neer-
gezet. Daartoe moet een toetsingskader voor evenemen-
ten worden ontwikkeld. Het toetsingskader kan worden 
gebruikt om af te wegen welke evenementen we moeten
ondersteunen. Evenementen die hier niet binnen passen, 
kunnen evengoed plaatsvinden, maar zullen niet worden
ondersteund. Daarbij moeten aspecten worden betrok-
ken als de bijdrage aan de koers, het versterkend zijn aan
het imago en de streefbeelden, de promotionele waarde 
van het evenement, de beoogde doelgroepen en de rol
die de gemeente speelt bij het betreffende evenement. De
uitwerking van het toetsingskader zal moeten plaatsvinden 
in samenwerking met VVV&Stadspromotie.

6.    Goede verbindingen

Goede verbindingen zijn nodig om de onderlinge meer-
waarde te genereren. In de gebieden zelf moeten ver-
bindingen worden gemaakt, en ook tussen de gebieden
onderling. Daarbij gaat het zowel om fysieke verbindingen
als samenwerkingsvormen als arrangementen. De ver-
binding tussen de binnenstad en Centrum Zuid moet
een logische zijn; makkelijk te volgen en als korte afstand
ervaren worden. Scholieren van het ROC moeten ‘even’
naar de binnenstad kunnen lopen om daar te winkelen of 
een terrasje te pakken. Maar ook eenduidige bewegwij-
zering, herkenbaarheid in straatmeubilair, aanduidingen bij
noemenswaardige gebouwen, straatplaveisel zorgen voor 
verbindingen. Thematische routes met herkenningstekens 
kunnen gestimuleerd worden. 



23

Ook het aanbod zelf moet verbonden zijn. Er worden al
diverse arrangementen aangeboden, zo biedt de schouw-
burg theaterprogramma’s aan met hotelovernachting. Ook 
kan daarmee de link worden gelegd van Westermaat Plein
met de binnenstad en hotel Van der Valk met evenementen
in de stad.  

7.     Hengelo vertellen, goede promotie en 
marketing van Hengelo

Het aanbod van Hengelo is onvoldoende bekend. Ook de
evenementen blijken voor een belangrijk deel onvoldoen-
de bekend. Dit terwijl er wel veel is. Clustering in thema’s
en gebieden is een eerste stap om de herkenbaarheid en
bekendheid van het aanbod te verbeteren. Het doelgericht
vertellen ervan een tweede. Voor de bezoeker moeten
de bijzonderheden van de deelgebieden verteld worden. 
Daarbij hoort standaard ook ‘het DNA van Hengelo’. Dit 
zal in ieder thema terugkomen. Dat maakt Hengelo tot
Hengelo. 

Met evenementen kunnen we bezoekers naar Hengelo 
trekken. Deze evenementen moeten dan ook goed verteld
worden. Bij ieder evenement moet een goed communica-
tieplan zitten. Het moet ook als vanzelfsprekend zijn om
de bezoekersaantallen ervan te meten. 
Hierbij hoeft het niet om een grootscheepse marke-
tingcampagne te gaan. Juist niet. Veel meer gaat het om 
gerichte boodschappen. Internet en social media nemen
daarbij een belangrijke plaats in. De stichting VVV & Stads-
promotie kan hier de trekkersrol op zich nemen.

De toeristische marketing van Hengelo moet verder 
aansluiten bij die van Twente. “Twente, het Landgoed van
Nederland” is de landelijke campagne. De steden zullen 
binnen deze campagne duidelijker geprofi leerd moeten
worden. Daarvoor zal Hengelo, al dan niet samen met
vooral Almelo en Enschede, zijn bijdrage leveren. De
nadruk ligt hierbij vooral op het levendige van de stad en 
haar stedelijke voorzieningen. 

4.3 Streefbeelden

Welke uitwerking hebben deze strategische lijnen op de
toekomstige vrijetijdseconomie van Hengelo? Hoe ziet dat 
eruit? Hierna wordt een drietal streefbeelden geschetst.
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1. De Huiskamer
De binnenstad is de huiskamer van de stad, een plek om
elkaar te ontmoeten. De binnenstad is gastvrij voor haar 
bezoekers. Een leefbaar centrum dat mensen nieuwsgierig
maakt, dat uitlokt tot een langer verblijf en ontmoeten. 
Bezoekers, inwoners, kantoorpersoneel, oud en jong ont-
moet je hier op een bankje op de markt, een terras, bij de
bibliotheek of wandelend langs de winkels. 

Het heeft herkenbare en sfeervolle entrees, straten en plei-
nen. Hier is het gezellig, er is altijd wat te doen. De bezoeker 
voelt zich welkom. De duidelijke routing maakt het compacte
winkelgebied toegankelijk. Lekker winkelen of ‘funshop-
pen’ in de talrijke winkels. Er is voor elk wat wils, zowel
winkelketens als leuke aparte winkels of even snuffelen op
de warenmarkt. Daarna een gezellig terrasje pakken op het
horecaplein van Hengelo, het Burgemeester Jansenplein.

In de binnenstad worden de stedelijke, Hengelo brede, 
evenementen georganiseerd net als evenementen die te

maken hebben met recreatief winkelen en uitgaan. De
bezoeker kan een rondje wandelen langs bijzondere (we-
deropbouw)architectuur en kunst in en nabij het centrum 
van Hengelo. 
De schouwburg, bibliotheek en bioscoop zijn goed zicht-
baar en evenals het andere leisure-aanbod uitnodigend. 
Het leisure-aanbod is logisch verbonden met elkaar; zowel 
in routes als door arrangementen en belevenissen. 
De binnenstad is het hart van de stad van waaruit de ove-
rige gebieden goed te bereiken zijn. Makkelijk is bijvoor-
beeld de verbinding met het Metropool via het Stations- 
en Industrieplein. Het Stationsplein is een aantrekkelijk 
welkomstplein en een logisch trefpunt met internationale
allure. Fiets- en wandelroutes leiden de bezoeker op een
ontspannen manier naar de stad toe en door de stad heen. 
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2. De Schatkamer
In de Schatkamer worden drie deelgebieden met elkaar 
verbonden tot één geheel. In dit gebied staan de thema’s
industrieel erfgoed en kunst, cultuur en architectuur 
centraal en worden oud en nieuw op een mooie manier 
vermengd. Ieder deelgebied kent zijn eigen accent, zijn 
eigen schat.

Ten zuiden van het Centraal Station Twente ligt het brui-
sende stadsdeel Hart van Zuid. Gebouwd op de gronden
van het industriële verleden is het een stadsdeel met
geschiedenis. Het eerste waar je tegenaan kijkt als je het
gebied inloopt vanuit het station, is het poppodium van
Oost Nederland, Metropool. Op de grote schermen is te
zien, wat er te doen is in de stad. Een WTC met congres-
centrum en hotel torent hoog boven de stad uit. En het
nieuwe hoofdkantoor van Siemens schittert in het zon-
licht. Het Verenigingsgebouw van Stork is in oude luister 
hersteld. Het industriële erfgoed wordt in een nieuw jasje
gestoken. Architectonische hoogstandjes zoals het ROC
en de brandweerkazerne zijn hier te vinden. De oude
Wilhelminaschool, waar eens de werknemers van Stork in
de schoolbanken zaten, is verbouwd tot een modern, inno-
vatief en interactief museum; het Techniekmuseum HEIM. 

In het Tuindorp van diezelfde Stork komen de tijden van
weleer tot leven. Directie en arbeiders woonden door 
elkaar. De bezoeker kan de geschiedenis ervaren door 
onder meer de tuindorproute te wandelen en te genieten
van een drankje op het terras van hotel ’t Lansink. Hij kan
overnachten in de rustieke ambiance. Hij kan snuffelen in 
de boeken op de boekenmarkt en zich verwonderen over 
de kunstwerken op de kunstmarkt. 
En in de Creatieve Fabriek kan diezelfde bezoeker een

tentoonstelling bezoeken in het kunstcentrum Akkuh. 
De Creatieve Fabriek is een inspirerende omgeving waar 
kunstenaars zich thuis voelen. De dynamiek van de activi-
teiten in de oude industriële gebouwen heeft aantrekkings-
kracht op vooral jongeren, tweeverdieners en creatieve-
lingen. In het café ontmoeten kunstenaars en bezoekers
elkaar.
De openbare ruimte maakt gebruik van het industriële
verleden. Het is de plek voor culturele evenementen, 
kunst- en cultuurtentoonstellingen en beurzen, festivals en
speciale manifestaties die baat hebben bij deze bijzondere
omgeving. Met een beetje geluk stuit de bezoeker op een
fi lmploeg die opnames maakt in deze bijzondere omgeving.
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3. De Stadstuin 
Hengelo ligt in het groen. Het is omringd door het mooie
Twentse landschap. De Hengeloër weet de stadsranden
goed te vinden om te ontspannen en te recreëren. Skaten, 
fi etsen, wandelen of paardrijden, het kan allemaal. Het 
stadspark Weusthag neemt hier een bijzondere plaats in. 
Het is het groene hart van Hengelo. Dit prachtige gebied
is makkelijk toegankelijk en van hoge kwaliteit. Het is een
landschappelijke omgeving vol natuur en water waar inwo-
ners en bezoekers actief en passief kunnen recreëren. Ook 
de bezoeker van buiten vindt gemakkelijk zijn weg langs
aantrekkelijke groene routes de stad in. 

Ten zuiden van de stad gaat de stad over in de buurt-
schappen Twekkelo en Oele. Hier vind je het historische
boerenerfgoed en cultuurlandschap. De bezoeker stuit
hier op de kenmerkende zouttorens, erfgoed van de
zoutindustrie. Het gebied luistert dan ook niet voor niets
naar de naam Zoutmarke. Dit bijzondere gebied is voor de
bezoeker te ervaren via de vele wandel- en fi etsroutes die fi
verbonden zijn met het regionale knooppuntensysteem. 
Ook in ateliers kan de bezoeker kennismaken met de

cultuur. Bij kleinschalige eetgelegenheden en rustpunten
kan de bezoeker letterlijk en fi guurlijk bijtanken. In de fi
bijzondere overnachtingsmogelijkheden ervaart hij hoe
gastvrij het Twentse Hengelo is. 

In de noordelijke stadsrand gaan water, natuur en rustige
recreatie bij de stad hand in hand. Er is een logische
verbinding met Weusthag. Richting het westen loopt de
bezoeker zo het landgoed Twickel in, een regionale trekker 
bij uitstek. De vele routes en activiteiten op het landgoed 
zelf maken dat de cultuurhistorie volop beleefbaar is.
Het zuidelijk deel is een fraai en ruim opgezet, afwisselend 
recreatielandschap voor de actieve stedeling en bezoeker. 
Op de sportboulevard, kan aan alle vormen van sport
worden gedaan. Dé atletiekwedstrijd van het jaar kan 
worden beleefd in het FBK stadion tijdens de FBK-games. 
Dit gebied sluit aan op het ten oosten gelegen stadion en 
ijsbaan van de gemeente Enschede. 
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5. Van ontwikkelingsstrategie naar uitvoering

Hoe gaan we dit nu bereiken? Het vestigen van een herken-
baar beeld van een stad is een proces van jaren. Hengelo heeft 
de eerste stappen gezet. Bewust is gekozen voor het versterken
van de krachtige thema’s van Hengelo en deze meer zichtbaar 
te maken. Het is van belang om dit beleid niet voor een jaar, 
maar voor jaren door te voeren. In dit hoofdstuk de organisatie
die nodig is voor het uitvoeren van de strategie  en een plan
van aanpak met daarbij een eerste aanzet naar uitvoering. 
Een concretisering van gewenste acties naar middelen, tijd en
mensen wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

5.1  Goede organisatie

De uitvoering is niet alleen iets van de gemeente. De
vrijetijdssector kent veel spelers. Het is een samenspel 
van toeristische bedrijven, voorzieningen, regio Twente
met TBT, VVV & Stadspromotie, inwoners en de gemeente
Hengelo. Ieder heeft daarin zijn eigen rol, zijn eigen taak 
met bevoegdheden. Een goede afstemming hiertussen
zorgt voor een beter samenspel, voor een krachtigere
sector. Duidelijk moet zijn wie welke rol en welke taken
heeft. Een goede organisatie hiervan is onontbeerlijk.

De gemeente zet in samenspraak met de marktpartijen de
kaders uit. Zij creëert de randvoorwaarden om het beleid 
uit te kunnen voeren. VVV&Stadspromotie is daarbij haar 
belangrijkste partner binnen Hengelo. Binnen de regio zijn
dat de regio Twente en het TBT. 

In Hengelo zal een groot deel van de acties door 
VVV&Stadspromotie uitgevoerd moeten worden. Zij heeft 
ook een opdracht gekregen van de gemeente om een uit-
voeringsplan te maken. Het is belangrijk heldere afspraken
te maken, bijvoorbeeld over het toetsingskader voor eve-
nementen. Deze afspraken kunnen meegenomen worden
in de subsidievoorwaarden naar VVV&Stadspromotie toe.

Goede communicatie met de vrijetijdssector is van belang. 
Vrijetijdseconomie is immers in de eerste plaats een
zaak van ondernemers. VVV&Stadspromotie is hiervoor 
aanspreekpunt als het gaat om de praktische en uitvoe-
ringstaken rondom recreatie en toerisme. Maar ook de
gemeente heeft hierin haar taak richting de ondernemers. 
Als het bijvoorbeeld gaat om uitbreidingsvragen of nieuwe
initiatieven of  vragen van economische aard. 

De organisatie binnen de gemeente moet daarom ook 
duidelijk zijn. Voor de ondernemers moet helder zijn wie 
zij binnen de gemeente aan kunnen spreken. Daarom zal
er één aanspreekpunt binnen de gemeente moeten zijn. 
Deze zal ervoor moeten zorgen dat de ondernemers uit
de vrijetijdssector hun weg binnen de gemeente beter 

en sneller kunnen vinden. Niet alle vragen kunnen door 
hem/haar zelf beantwoord worden, maar wel kan worden
doorverwezen naar de juiste persoon binnen of buiten
de gemeente. Dit aanspreekpunt verbindt ook de diverse 
collega’s op relevante beleidsvelden met elkaar en zorgt
dat ieder van elkaars activiteiten op de hoogte is. Dit
aanspreekpunt is tevens het aanspreekpunt voor de regio
Twente op het gebied van vrije tijd. Het is het centrale 
punt voor vrijetijdseconomie binnen de gemeente. Dit 
aanspreekpunt ligt bij het team Economische Zaken.

5.2 Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt op hoofdlijnen aangegeven
wat er moet gebeuren om tot uitvoering van de strategie 
te komen. Daaronder worden acties genoemd. Deels zijn 
deze al in gang gezet. Andere zijn mogelijke of gewenste
acties. Er zal nader moeten worden bezien of en hoe deze
gewenste acties kunnen worden uitgevoerd. Dit moet 
gebeuren in samenspraak met de betrokken partijen. Som-
mige acties zullen door de gemeente getrokken worden, 
andere door VVV&Stadspromotie, weer andere door de 
ondernemers al dan niet in samenwerking met andere 
partijen. Tussen haakjes staat de trekker van een gewenste
actie genoemd. Een concretisering van gewenste acties
naar middelen, tijd en mensen wordt zo spoedig moge-
lijk na vaststelling van deze nota nader uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma.

1. Profi leren/laden van de streefbeelden
De streefbeelden moeten worden ‘geladen’. Ze moeten
ondersteund worden met voorzieningen en activiteiten die 
erbij passen. Keuze voor een thema houdt ook een keuze 
in voor de ruimtelijke invulling. Zo moet het Centrum
Zuid gebied herkenbaar zijn als gebied voor industrieel 
erfgoed, kunst, cultuur en architectuur. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat routes worden geaccentueerd, dat er dui-
delijke entrees zijn van het gebied, dat het straatmeubilair 
past bij het gebied. Maar het kan ook gaan om toevoeging
van een attractie, bijzondere overnachtingsmogelijkheid 
of evenement die bij het cluster en thema past. Zoals het
onderzoek naar de mogelijke vestiging van de HOTLO in
dit gebied door Stichting SOS-HOTLO.

Gewenste acties:
• Begin- en eindpunten van de gebieden accentueren

in de ruimtelijke vormgeving (gebouwen, straatmeubi-
lair, bewegwijzering) (Gemeente)

• Evenementen ter ondersteuning van de gebieden en
thema’s (VVV & Stadspromotie)

• Ontwikkelen producten en activiteiten in de gebieden 
(VVV & Stadspromotie en ondernemers)
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• Mogelijkheden onderzoeken voor overnachtingsmoge-
lijkheden binnen de thematiek, bijv. overnachtingen
in oude fabriekspanden, lofts voor studenten, bed &
breakfastpunten etc. (Gemeente)

• Onderzoek naar mogelijkheden voor camperplaatsen
(Gemeente i.s.m. Nederlandse Kampeerauto Club)

2. Samenhang creëren tussen en verbinden van aanbod.
In de gebieden zelf en tussen de gebieden moeten verbin-
dingen worden aangebracht. Ook het aanbod buiten de
gebieden moet ermee verbonden worden. Dit is te realise-
ren door fysieke verbindingen, maar vooral ook moet ge-
keken worden naar samenwerking en arrangementen.  Zo
is Westermaat Plein een belangrijke trekker voor Hengelo. 
Juist ook daar kan verteld worden wat Hengelo te bieden
heeft door bijvoorbeeld  ledschermen en/of infoborden
te plaatsen óf door een ‘ pas-systeem’  te introduceren
die vanuit Plein een voordeel geeft bij gebruik maken van
binnenstadsaanbod en omgekeerd. Ook het aanbieden van
thematische routes, zoals de industriële erfgoedroute en 
de cultuurellips, verbindt gebieden aan elkaar. Gedacht kan
worden aan de heer Stork die via GPS-PDA je wandelend
meeneemt door zijn verhaal: van Tuindorp naar HEIM en
de industriële gebouwen in Hengelo. Maar ook routestruc-
turen die Twente verbinden met Hengelo zijn van belang.

Gewenste acties:
• Eenheid aanbrengen in bewegwijzering, aanduiding

van cultuurhistorische panden (bijvoorbeeld eenduidige
naamborden en daarop het verhaal van pand vertellen)
(Gemeente i.s.m. VVV & Stadspromotie en onderne-
mers).

• Routestructuren versterken door o.a. (innovatieve)
thematische routes ontwikkelen en promoten (zoals
Route Hengelo, die aangeboden wordt aan nieuwe
Hengeloërs) routestructuren Twente) (Gemeente i.s.m
regio Twente en VVV & Stadspromotie)

• De stadsranden met aantrekkelijke fi ets- en wandel
routes (fysiek) verbinden met het centrum van

Hengelo en met het routesysteem Twente (o.a. missen-
de links inventariseren en aanleggen, mogelijke knel-
punten oplossen, kansen benutten, beleefbaar maken
door themaroutes/kunst of anders, passend straatmeu-
bilair) (Gemeente i.s.m. regio Twente)

• Realiseren cultuurellips, verbinding binnenstad en
Centrum Zuid (is reeds in ontwikkeling) (Gemeente)

• Stimuleren van samenwerking tussen het toeristische
aanbod (o.a. verwijzen naar elkaar, openingstijden 
afstemmen, samenwerkingsverbanden, ontwikkelen van 
arrangementen) (VVV & Stadspromotie)

• Onderzoek plaatsing ledschermen in de gebieden en
op Plein (VVV & Stadspromotie)

3. Evenementenbeleid opstellen
Met goed evenementenbeleid kan de gemeente sturing ge-
ven aan de programmering en spreiding van evenementen. 
Op dit moment ontbreekt dit. Er zijn een aantal mooie
voorbeelden van Hengelose evenementen, zoals FBK
games, MAK en Vocaal Festival Amusing Hengelo. De vraag
is of alle evenementen voldoende bijdragen aan het profi el
en de aantrekkelijkheid van Hengelo. De evenementen
moeten worden getoetst aan een aantal criteria die zijn 
opgenomen in een toetsingskader. Het beleid moet zorgen
voor een goede balans tussen evenementen op de drie
onderscheiden niveaus van de evenementenpiramide: gang-
bare evenementen, onderscheidende en beeldbepalende
evenementen17 Het meten van de bezoekersaantallen van
evenementen moet worden gestimuleerd.
Om meer samenhang aan te brengen in de evenementen
zelf, is het raadzaam om de coördinatie van de evenemen-
ten duidelijker dan nu het geval is bij één partij te leggen. 
De aangewezen partij hiervoor is VVV & Stadspromotie.

Diverse vakdisciplines verzorgen nu evenementen, wat een
algehele programmering bemoeilijkt. Ontschotting van de 
evenementenbudgetten ligt in het verlengde hiervan; dit 
kan ten goede komen aan een meer samenhangend evene-
mentenprogramma. 
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Samenvatting

Gewenste acties:
• opzetten evenementenbeleid met toetsingskader waar

aan lopende en nieuwe evenementen getoetst worden
(Gemeente i.s.m. VVV & Stadspromotie)

• coördinatie evenementen bij één partij 
(VVV & Stadspromotie)

• ontschotting van evenementenbudget (Gemeente)

4. Marketing- en communicatieplan opstellen
Het verhaal van Hengelo moet eenduidig en constant ver-
teld worden. Door de gemeente, door VVV & Stadspromo-
tie, door de toeristische ondernemers, culturele voorzie-
ningen, inwoners, bedrijven, etc. Eenduidigheid zorgt voor 
herkenbaarheid. De ondernemers moeten de bouwste-
nen worden aangereikt om Hengelo mee te promoten. 
Zogeheten warme marketing; mond-tot-mondreclame en
ambassadeurs die het verhaal vertellen. 
Het marketing- en communicatieplan zal vooral de hier-
boven genoemde actiepunten 1, 2 en 3 moeten uitwerken.

Gewenst actie:
• Opstellen marketingplan Hengelo (VVV & Stadspromo-
 tie i.s.m. gemeente)

5. Samenwerking Twente promotie
De marketing van Hengelo moet aansluiten bij Twente 
promotie. Vooral bij de thema’s Groene stadsranden en
Zakentoerisme is het van belang om de samenwerking
met de Twentse steden en de Innovatiedriehoek te zoeken. 
Activiteiten in deze thema’s zouden zoveel mogelijk via
de regionale insteek moeten verlopen. Daarnaast moet
Hengelo in de Twentse promotie de stedelijke component
laden samen met vooral Almelo en Enschede. Daarvoor 
zal iedere stad haar eigenheid benadrukken en gezamenlijk 
het stedelijke dynamische karakter met alle voorzieningen
binnen handbereik van het Twentse landschap laten zien. 

Gewenste acties:
• Actief participeren in de regionale campagne door in-

vulling te geven, alleen en samen met de andere Twentse
steden, aan de stedelijke component van Twente promo-
tie (Gemeente en VVV & Stadspromotie)

• Actieve betrokkenheid bij onderzoeksopdracht
Zakentoerisme, die TBT uitvoert in opdracht van de
Regio Twente (Gemeente)

• Regionale samenwerkingsmogelijkheden op het gebied
van Groene stadsranden nader onderzoeken door 
participatie in regionale projecten stadsranden, SURF
(Gemeente)

6. Evaluatie en monitoring
Het is van belang om te monitoren om te zien of de
inspanningen effect hebben en om de ontwikkelingen in
beeld te brengen. De Hengelose Centrummonitor, de 
Twentse Toerisme Monitor (TTM),  het Continu Vakantie-
onderozek (CVO) en het Imago-onderzoek van LAgroup 
worden gezien als de belangrijke informatiebronnen voor 
het monitoren van het vrijetijdsbeleid Hengelo. Door 
middel van deze onderzoeken kan gemeten worden of de
gestelde doelstellingen behaald worden. Daarnaast zou 
ook een eenvoudige manier moeten worden gevonden om
evenementen te kunnen meten op bezoekersaantallen en
waardering.

Gewenste acties:
• Continueren participatie aan onderzoeken Centrum-

monitor, TTM, CVO, imago-onderzoek LAgroup
(Gemeente)

• Voorstellen doen tot effi ciënte meting bezoek 
en waardering evenementen (Gemeente i.s.m. 
VVV & Stadspromotie)

17 De evenementenpiramide is ontwikkeld door LAgroup en is nader 

toegelicht in bijlage 3.
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Bijlagen

Bijlage 1: Korte inhoud beleidsnota’s detailhandel, horeca, cultuur en sport
Bijlage 2: Overzicht vrijetijdsaanbod Hengelo
Bijlage 3: De evenementenpiramide

Losse bijlagen:
Rapportage Interviews Vrijetijdseconomie, februari 2009
Vrijetijdseconomie Twente, Actieprogramma 2010/2011, Regio Twente, juni 2010
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Bijlage 1
Korte inhoud beleidsnota’s detailhandel, horeca, cultuur en sport

Detailhandelsbeleid (2006)
November 2006 is de Beleidsvisie Detailhandel Hengelo
2006 - 2016 vastgesteld. Hierin wordt het ambitieniveau
van de gemeente Hengelo op het gebied van detailhandel
aangegeven. De binnenstad is het belangrijkste recreatieve
winkelgebied van Hengelo. Hengelo zet hierbij in op de
verbetering van de lokale en de regionale positie van de
binnenstad. Daarnaast zet Hengelo in op eigentijdse wijk-
en buurtvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. 
Hiertoe moeten de winkels in de dagelijkse goederen
zo veel mogelijk geclusterd worden. Nieuwvestiging van
solitaire supermarkten is derhalve niet toegestaan. De
winkels voor gerichte non-food aankopen (perifere/volu-
mineuze detailhandel) kunnen zich vestigen in de clusters
Plein Westermaat, Westermaat Zuidwest en Noordelijke
Spoorzone. 

Horecabeleid (2005)
December 2005 is de Horecavisie en beleid Hengelo 2005 
– 2015 vastgesteld. Hengelo kiest hierin voor versterking
van het centrum. Waarbij er geen nieuwe clusters van
horeca buiten het centrum worden toegestaan. Het Bur-
gemeester Jansenplein wordt het nieuwe horecaplein van
Hengelo voor de dag- en avondhoreca. Wijkverzorgende
horeca zal zich in of nabij een winkelcentrum kunnen
vestigen in de wijken. Bovenwijkse (nieuwe) voorzienin-
gen kunnen alleen als het een bijzondere locatie of 
gebouw betreft. Hierbij kan gedacht worden aan horeca
in bijvoorbeeld een monument. Discotheken worden niet
toegestaan op perifere locaties, zoals de rand van de stad
of het bedrijventerrein. Functiegerelateerde horeca is wel
mogelijk, bijvoorbeeld een koffiecorner in een museum.fi

Nota kunst en cultuur, “Vrij spel voor verbeel-
ding” (2007)

De missie voor de komende jaren is: 
1. de culturele identiteit van Hengelo verder versterken;
2. zorgdragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en
diverse culturele infrastructuur;
3. het culturele bewustzijn van de inwoners van Hengelo
stimuleren;
4. kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te wer-
ken of hun werk te presenteren.

De strategie verloopt via investeringen in de culturele ba-
sisinfrastructuur, in de deelname aan kunst en cultuur en in
de productie en presentatie van kunst. Uitgangspunt daarbij
is dat Hengelo zich cultureel profi leert op drie dimensies: fi
beeldende kunst, theater en amateurkunst en cultuureduca-
tie. Belangrijke beleidsvoornemens zijn onder meer:

• transformatie van het Kunstcentrum tot Centrum
Beeldende Kunst binnen de ontwikkeling van De Crea-
tieve Fabriek 

 op het voormalige Holec-Hazemeyerterrein;
• planvorming voor een nieuw centrum voor kunst-
 educatie in Hart van Zuid;
• ontwikkeling van integraal beleid op het gebied van
 cultuur, diversiteit, onderwijs en welzijn.

Het college van B&W verwacht dat de kunst- en cultuur-
visie een goed ijkpunt is bij het maken van creatieve
keuzes, maar ook voldoende ruimte geeft aan spontane
ontwikkelingen voor de verdere versterking van de cultu-
rele identiteit van Hengelo.

Sportbeleid (2004)
De sportnota vormt de basis van het gemeentelijke sport-
beleid van 2004 -2010. Hoofddoel is dat elke burger van
Hengelo de ruimte moet krijgen om op een verantwoorde
wijze te sporten en te bewegen, vanuit eigen interesse 
en omstandigheden. Aandacht voor sportieve vrijetijds-
besteding en toerisme wordt als één van de subdoelen 
genoemd. De nota pleit voor voldoende en goede recrea-
tiemogelijkheden, hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan 
een hoogwaardig woon- en vestigingsklimaat.
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Bijlage 2 
Vrijetijdsaanbod Hengelo

Vertier/ (dag)recreatie
• Binnenstad (funshoppen)  

 • Warenmarkt
 • Plein (Ikea)
 • Twentebad (openlucht/overdekt)
 • Tuindorpbad
 • Bengeltjesdorp
 • Pretpark De Waarbeek
 • Kinderboerderij
 • De Heemtuin

Uitgaan
 • Rabotheater
 • Poppodium Metropool
 • Discotheken
 • Bioscoop
 • Filmliga
 • Waterstaatskerk

Kunst, cultuur en educatie
 • Techniekmuseum HEIM
 • Historisch Museum Hengelo
 • Kunstcentrum Akkuh
 • Galerieën
 • Crea
 • Muziekschool
 • Bibliotheek
 • Natuur- en milieueducatiecentrum/IVN

Architectuur/erfgoedtoerisme
 • Creatieve Fabriek
 • Hart van Zuid 
 • Tuindorp
 • Lambertusbasiliek
 • Stadhuis
 • Watermolen Oele
 • Wederopbouwarchitectuur
 • Kasbah

Evenementen
 • FBK-games
 • Modespektakel
 • Nacht van Hengelo
 • Concert op de Markt
 • Tropical Night
 • Straattheater
 • Summer Square Festival
 • Maand van de amateurkunst
 • Overige evenementen

Eet-/drinkgelegenheden
 • Restaurants
 • Lunchrooms
 • IJssalons
 • Cafe’s
 • Cafetaria’s

Overnachting
 • Hotels/vergaderfaciliteiten
 • Pensions
 • Bed&Breakfasts/Boerderijkamer
 • Campings
 • Bungalow/chaletpark

Sport- en evenmententerreinen
 • FBK-stadion
 • De Houtmaat
 • Maneges
 • Jachthaven
 • Sportparken
 • Jogging/hardloop/wandelroutes (bijv. junglepad)
 • Fietsroutes/mountainbikeroutes (bijv. Twickelroute)

Parken/groen
 • Weusthagpark (met ijsbaan)
 • Prins Bernhard Plantsoen
 • Bataafse Kamp
 • Twekkelo
 • Oele
 • Middengebied (Twekkelo/Enschede)

Belangrijke trekkers in de regio
 • Landgoed Twickel (met kasteel Twickel)
 • Boomkamp gardens
 • Kidscity
 • Het Hulsbeek
 • Het Rutbeek
 • Arboretum
 • Het Lageveld
 • Fietsknooppuntensysteem
 • Wandelnetwerk
 • Duitsland (Bad Bentheim, Nordhorn)
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Bijlage 3
De evenementenpiramide

Diverse gemeenten maken gebruik van de evenementenpiramide van LaGroup(18), waarmee het evenementenaanbod kan
worden gecategoriseerd.  De evenementenpiramide kent drie niveaus:

1. Een brede basis van gangbare evenementen (low profi le), vooral voor de inwoners van de gemeente, met een lokale
 uitstraling en die tevens het bezoek aan de (binnen)stad kunnen verlengen. 
2. Een middensegment van onderscheidende evenementen (medium profi le), die aantrekkelijk zijn voor nieuwe en
 bestaande (boven)regionale bezoekers, die daardoor langer in de stad verblijven of vaker terugkomen. Ze ondersteu-
 nen de identiteit van de stad.
3. Een top van beeldbepalende evenementen (high profi le). Deze evenementen vormen een reden om de stad te be
 zoeken en trekken relatief veel publiek. Ze dragen bij aan de stedelijke identiteit, hebben een economische spin-off 
 voor de stad en versterken het imago van de stad. 

Figuur 1. Evenementenpiramide

Het is belangrijk dat er een goede balans tussen de drie onderscheiden niveaus bestaat. De top van de piramide is niet
per definitie het belangrijkste. De basis van de piramide moet goed ontwikkeld zijn, omdat die belangrijk is voor het lokalefi
draagvlak voor evenementen. Het brengt een dynamiek teweeg in de stad. Wat een optimale balans is en waar de focus ligt, 
wordt bepaald door de doelen van het gemeentelijk evenementenbeleid.

gangbare evenementen

onderscheidende
evenementen

beeld-
bepalende 

evenementen

18 LAgroup staat voor Leisure & Arts Consulting. Bron: website LAgroup en Nota Evenementenbeleid Heerlen
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