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Evaluatie Structuurvisie Hengelo 2030
Van groei naar kwaliteit

Inleiding

De Structuurvisie Hengelo 2030 is in 20081 door de raad vastgesteld. Daarbij is afgesproken, dat de visie elke vier jaar2 wordt 
geëvalueerd. We willen nagaan, of de strategische keuzes uit 2008 nog steeds actueel zijn. Of het uitgangspunt ‘van groei naar 
kwaliteit’, de koers en ambities aanscherping behoeven. Daarnaast willen we weten hoever we op koers zijn.
Tegelijkertijd is de Sociale Visie 2020 aan de orde. De beide visiedocumenten zijn bouwstenen voor het proces van heront-
werp van beleid dat voorjaar 2011 plaatsvindt. Dit traject beoogt een beleid voor Hengelo bij te sturen opdat dit toekomst-
bestendig is en rekening houdt met de gewijzigde omstandigheden en inzichten anno 2011.

Deze evaluatie gaat allereerst in op de veranderende omstandigheden (1) en welke invloed deze hebben op de Structuurvisie 
Hengelo 2030 (2). Vervolgens wordt geduid hoever we op weg zijn (3) om tot aanbevelingen (4) te komen.

De Evaluatie Structuurvisie Hengelo 2030 is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 maart 2011.
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Gietijzeren kolommen: ROC van Twente 
in de voormalige Stork-gieterij
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Wat is er veranderd sinds de vaststelling van de Structuur-
visie Hengelo 2030?

1.1 Nieuwe raad- en collegeperiode
Voorjaar 2010 hebben de gemeenteraadverkiezingen 
plaatsgevonden. Een nieuw college is aangetreden, met 
een Coalitieakkoord 2010-2014, dat inzet op verbinding 
met de samenleving. Nog nadrukkelijker wordt ingezet op 
participatie door de kracht van de stad, haar burgers en 
onze partners te benutten. Als er bezuinigd moet worden, 
kijkt dit college eerder naar fysiek dan sociaal. Het 
belangrijkste is een goede verbinding te leggen tussen 
maatregelen in de fysieke en de sociale sfeer. Ze kunnen 
niet los van elkaar worden gezien.
Het college geeft aan duurzaamheid als uitgangspunt 
te hanteren. Het zet vooral in op de volgende fysieke 
gebieden: herstructurering Berfl o Es, het project Hart van 
Zuid, de Innovatiedriehoek, de (aantrekkelijkheid van de) 
binnenstad en bestaande bedrijventerreinen.

1.2 Nieuw kabinet
In oktober 2010 is het kabinet Rutte aangetreden. In het 
Regeerakkoord maakt het kabinet terugtrekkende bewe-
gingen als het gaat om ruimtelijke ordening en volkshuis-
vesting. Dat wordt gedecentraliseerd, evenals het regio-
naal economisch beleid van de rijksoverheid. Dat wordt 
overgedragen aan de provincies en gemeenten, veelal 
zonder middelen. De rijksmiddelen voor herstructurering 
(ISV, BLS) en majeure projecten (FES) worden afgeschaft 
of fors beperkt, evenals de innovatieprogramma’s. 
Anderzijds wil het kabinet 500 miljoen extra investeren 
in de infrastructuur. Het kabinet wil zich concentreren op 
topgebiedenbeleid. Hoe dit er precies uit gaat zien, wordt 
gepresenteerd in het nieuwe bedrijfslevenbeleid dat in de 
eerste helft van 2011 verschijnt.
Deze wijzigingen in beleid kunnen (zeer waarschijnlijk) 
effecten hebben op het niveau en/of tempo van de ruim-
telijke en sociale ontwikkeling van onze stad. Het tast de 
gekozen richting ‘Van groei naar kwaliteit’ niet aan.

1.3 Duurzaamheid
Duurzaamheid blijft een leidend principe en komt nog 
prominenter naar voren. Hengelo heeft zich verbonden 
aan de millenniumdoelstellingen en aan de nationale en 
internationale doelen ten aanzien van (leef)milieu en 
uitstoot.

De Structuurvisie Hengelo 2030 stelt de stad als duurzaam 
concept centraal. ‘Stedelijke ontwikkeling moet duurzaam 

zijn: het moet voorzien in de behoefte van de huidige 
generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige 
generaties om ook in hun behoefte te voorzien, in gevaar 
te brengen.’ Fysieke ontwikkelingen hebben maatschappe-
lijke betekenis.

Het college wil de komende jaren innovatieve verande-
ringen in gang zetten om tot een toekomstbestendig en 
duurzaam Hengelo te komen. Dat geldt voor het sociale 
klimaat, onze woon- en werkvoorzieningen, de lokale eco-
nomie, de ecologie en ons (leef)milieu. We kiezen bewust 
voor de integrale betekenis van duurzaamheid. Veel mensen 
associëren het begrip met klimaat en energie, maar als we 
praten over een duurzaam Hengelo, dan hebben wij het 
over de samenhang tussen people èn planet èn profi t. Dit 
gedachtengoed wordt uitgewerkt in een integrale visie die 
begin 2011 zal verschijnen.
Om Hengelo werkelijk te verduurzamen moeten we 
afscheid nemen van onze huidige lineaire economie, waarin 
we consumeren, weggooien en uiteindelijk voorraden 
opmaken. Waarin de voordelen van ontwikkeling niet gelijk 
zijn verdeeld en de kloof tussen arm en rijk steeds groter 
wordt. We willen toe naar een (economisch) systeem 
waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten blijven, naar 
een duurzame, cyclische economie. Naast technische kring-
lopen gaat het over de natuurlijke kringlopen. Een duur-
zame leefomgeving is een omgeving waar ecologie, planten, 
dieren en water (in de stad) tot hun recht komen. We 
stellen korte termijn winst niet langer boven resultaten op 
de lange termijn. Zodat uiteindelijk ook mensen beter af 
zijn, omdat hun leefomgeving niet wordt vernietigd en de 
economie zonder problemen overeind blijft.

1. Veranderde omstandigheden
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Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers 
vervullen een belangrijke rol in het bereiken van een 
duurzame samenleving. Naast het opstellen en uitvoeren 
van beleid en projecten willen we hen betrekken, mee-
nemen en stimuleren door onder andere (natuur- en 
milieu)educatie, communicatie en participatie.

Kortom, Hengelo wil duurzaamheid stimuleren, faciliteren 
en randvoorwaarden creëren en zet daarbij onder andere 
in op:
• het Warmtenet;
• een woonvisie met aandacht voor duurzaamheid, 

integrale toegankelijkheid, levensloopbestendig wonen en 
herstructurering; 

• duurzame, bestaande bedrijventerreinen;
• vergroting van bewustzijn, kennis en vaardigheden die bij 

een duurzame economie horen (maatschappelijk verant-
woord ondernemen);

• een strategische groenagenda met een integrale 
benadering van groen in de stad. Relaties worden gelegd 
tussen duurzaamheid, ecologie, beheersbaarheid en 
investeringen;

• een voorbeeldfunctie van onze eigen organisatie met 
onder andere verduurzamen eigen bedrijfsvoering en 
een nieuw stadskantoor met duurzame renovatie van 
het stadhuis.

1.4 Toegenomen regionale samenwerking
We zien een in kracht toegenomen Netwerkstad en 
toenemende regionale samenwerking. De afgelopen tijd is 
gewerkt aan de Agenda van Twente, inclusief de Twentse inno-
vatieroute, het internationaal beleid van de regio Twente en 
aan de Regionale economische ontwikkelingsagenda voor de 
Netwerkstad. De afspraken tussen de Netwerkstadpartners 
vormen de basis voor afspraken met de provincie Overijssel. 
Dit betekent onder andere verdergaande regionale afstem-
ming op het gebied van programmering van woningbouw en 
bedrijventerreinen. Daarnaast wil de provincie investeren 

met gemeenten. In dit programma maken de provincie en 
de Overijsselse gemeenten afspraken over hoe ze samen 
duurzaam kunnen investeren in de Overijsselse samenleving. 
Gezamenlijk zetten we ons in om afspraken met het Rijk te 
maken over investeringen van nationaal belang.

In deze regionale visies wordt de kern van de economische 
toekomst bepaald door de innovatiekracht van Twente. 
Het is de brandstof voor nieuwe ondernemingen, die op 
hun beurt de aanjagers zijn van onze banenmarkt en onze 
woningmarkt. Dit betekent een centrale rol voor de Innova-
tiedriehoek: Hart van Zuid met het Centraal Station Twente 
en het World Trade Center, Kennispark met als basis de 
Universiteit Twente, en de gebiedsontwikkeling luchthaven 
Twente. Er ontstaat een totaalprogramma voor de kennis-
intensieve bedrijvigheid.

De Innovatiedriehoek is het prioritair project van Twente, 
onderdeel van de Gebiedsagenda Oost en opgenomen in 
het programma A1-zone. Het duurzame uitgangspunt dat 
we streven naar een meer cyclische dan lineaire economie, 
loopt als een rode draad door het programma. Een uit-
gangspunt dat door de gemeente Hengelo onderschreven 
wordt. In dit programma wordt gekeken naar de ruimte-
lijke en economische opgaven voor de zone rondom de A1. 
Daarbij hoort de in- en externe ontsluiting van de Innova-
tiedriehoek, waarbij de ontsluiting op de A1 en de A35 via 
de zogenaamde stadsassen in beeld is. Deze stadsassen zijn 
opgenomen in de Twentse wegenvisie.
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Bijzondere aandacht gaat uit naar de gevolgen van het 
landelijke Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en het 
Basisnet Spoor voor gevaarlijke goederen. Beide veran-
deren het goederen- en personenvervoer over het spoor 
naar en door Hengelo. Een (sterke) toename van het aantal 
goederentreinen leidt tot omvangrijke geluidhinder en 
trillingsoverlast. Bovendien kan het regionale personen-
vervoer in de knel komen. Dit is van invloed op de ontwik-
kelmogelijkheden van het Centraal Station Twente, de 
Berlijn-lijn, het Agglonet (hoogwaardig openbaar vervoer-
netwerk) en ook de spoorzones.

Al deze ontwikkelingen veranderen de scope van de struc-
tuurvisie uit 2008. Meer dan voorheen zullen we vanuit het 
perspectief van gezamenlijkheid naar de ontwikkelingen in 
Hengelo kijken: vanuit één Netwerkstad Twente, één regio 
Twente en één provincie Overijssel. Hengelo opereert 
daarbij vanuit zijn eigen kracht op sociaal, economisch en 
fysiek gebied (vanuit de gedachte: people - planet - profi t).

1.5 Demografi e en economie: over krimp en  
crisis
Sinds 2008 is er in onze omgeving het een en ander veran-
derd. We hebben een wereldwijde economische crisis. En 
mede als gevolg daarvan is de bouw van nieuwe woningen 
en de uitgifte van bedrijventerreinen ingezakt. Bovendien 
is er een samenhang tussen demografi e en economie. Veel 
economische beslissingen van huishoudens en van bedrij-
ven zijn van invloed op het demografi sche eindresultaat.

Een paar voorbeelden 
Samenwonen en een huis kopen: nu even niet. 
Afgestudeerd en toch geen werk hier: dan verhuizen naar 
het westen. 
Minder omzet: dan even geen personeelsuitbreiding en 
wellicht mensen in de werkloosheidswet parkeren.

Het moment waarop de bevolkingskrimp ook in Hengelo 
doorwerkt en de krimp van de potentiële beroepsbevol-
king begint, is niet goed aan te geven. Tot 2030 neemt het 
aantal huishoudens nog toe, zij het in afnemende mate 
(Primos bevolkingsprognose 2009). De grote lijnen van 
de demografi e blijven hetzelfde als in 2008. We vergrijzen, 
ontgroenen en de pluriformiteit van onze samenleving 
neemt toe. Dát we te maken krijgen met beide fenomenen, 
lijkt onomstotelijk. In 2008 spraken we van een omslag 
omstreeks 2035. De actualiteit van 2011 kan leiden tot een 
eerdere omslag.

In de actualiteit van de economie is sprake van weinig 
optimistische verwachtingen. Ook voor de langere termijn 
is de rendementsverwachting bijgesteld. De vraag is of 
en hoe snel bedrijven weer op hun oude omzetniveaus 
komen. Het zal vervolgens enige tijd duren voordat de 
bouwproductie van nieuwe bedrijven en woningen weer 
aantrekt. Het kwantitatieve woningbouwprogramma voor 
de korte termijn is hierop geactualiseerd door de aantallen 
naar beneden bij te stellen.
De groei van inkomens en koopkracht zit anno 2011 rond 
of onder nul. Hoe lang dat gaat duren, is ongewis. Deson-
danks blijft volgens deskundigen de koopkracht op de lange 
termijn met gemiddeld 1,75% groeien. Het kabinet Rutte 
gaat voor de komende jaren uit van een groei van 1,25%.

Deze demografi sche en economische veranderingen 
leiden niet tot een wijziging van het perspectief van de 
Structuurvisie Hengelo 2030. Wel bieden deze veranderingen 
openingen voor een andere manier van denken en om de 
transitie naar een duurzame, cyclische economie in gang te 
zetten. Ze hebben wel gevolgen voor de woningmarkt, het 
draagvlak voor voorzieningen, de zorgvraag en ook voor 
de arbeidsmarkt. Ze maken duidelijk dat verdergaande ste-
delijke programmering noodzakelijk is. Wat moet wanneer 
gebeuren, waarmee hangt het samen, wat is de invloed op 
andere (gebieds)ontwikkelingen et cetera. Ook het tempo 
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waarin de veranderingen plaatsvinden, is anders geworden. 
Prioritaire projecten, die zijn gestart onder een gunstig 
economisch klimaat, worden over een langere periode 
uitgesmeerd, programma’s in projecten worden herontwik-
keld of projecten worden uiteindelijk niet ontwikkeld om-
dat de vraag terugloopt. De programmering en beleidspro-
gramma’s moeten daarmee volop rekening houden. Nog 
meer dan in het verleden, moeten keuzes worden gemaakt.

1.6 Europe 2020: kracht in kennis en innovatie
Kijken we naar de gecombineerde scenario’s van economie 
en demografi e, dan komt één succesfactor naar voren: 
kennis en kunde van mensen. We moeten talenten koesteren 
als ons belangrijkste bezit (zie de Sociale Visie 2020).

De toekomst is aan ‘talent towns’, die de wereld wat te 
bieden hebben. De Innovatiedriehoek is een ‘talentenstad’ 
met een focus op hoogwaardige werkgelegenheid en ruimte 
voor getalenteerde en fl exibele 
mensen. In Europe 2020 heeft de 
Europese Commissie dit verwoord 
in een prominente rol voor innova-
tie en duurzaamheid. Dat onder-
streept de prominente rol van de 
Innovatiedriehoek, met als belang-
rijke Hengelose pijler Hart van Zuid 
met WTC.

1.7 Technologische trend
We zien een trend naar miniaturisering (nanotechnologie), 
ICT en robotisering, e-health en cleantech. De betekenis 
ervan is sinds 2007 sterk toegenomen.
In het huishouden en in de gezondheidszorg komen steeds 
meer technieken beschikbaar die een zelfstandig leven 
veraangenamen en mogelijk maken.
Jongeren en ouderen gebruiken sociale media om met 
familie, vrienden en gelijkstemden in contact te komen, de 
zogenoemde virtual communities. Ook de gemeente speelt 

in op deze (additionele) nieuwe manier van communice-
ren. De behoefte aan rechtstreeks contact, aan ontmoeting, 
verdwijnt echter niet. Integendeel: we moeten daar in onze 
ruimtelijke inrichting rekening mee blijven houden.
De binnenstad is aangegeven als ‘de huiskamer van Hengelo’. 
De aantrekkelijkheid en de economische betekenis ervan 
moet worden vergroot. Dragende factoren hierin zijn 
horeca en detailhandel maar ook een goede openbare 
ruimte, woonruimte en een heldere structuur.

We zien goede kansen voor Twente (en daarmee voor 
Hengelo) in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 
MESA+, CTIT (grootste ICT-instituut) en MIRA zijn top-
onderzoeksinstituten, verbonden aan de Universiteit Twente. 
De combinatie met het sterk aanwezige en internationaal 
georiënteerde bedrijfsleven zorgt voor versterking van het 
innovatieve potentieel. Voorbeelden hiervan zijn internatio-
nale bedrijven als Stork Thermeq en Siemens, toonaange-

vend in de wereld op het 
gebied van industriële, 
milieu- en energietechno-
logie. Zij zijn evenals 
Thales, Norma, Akzo 
Nobel, Eaton, Hydrospex 
en andere kennisinten-
sieve bedrijven gevestigd 
in Hengelo.

De nauwe samenwerking met het bedrijfsleven versterkt 
de economische betekenis van de hele regio: een open in-
novatienetwerk waardoor moderne technologieën sneller 
hun weg vinden naar toepassingen in duurzame producten 
en diensten. Dit leidt tot omzetgroei van de bedrijven en 
daarmee ook tot banengroei. Voor bedrijven is de beschik-
baarheid van breedband een vanzelfsprekende vestigings-
voorwaarde.
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1.8 Globalisering en binnenstad
In een globaliserende wereld wordt de identifi catie met 
de directe omgeving belangrijker. Inwoners vereenzelvigen 
zich met hun stad. De binnenstad is voor velen daarvan het 
symbool. Een aantrekkelijke binnenstad vormt een bindend 
element: winkelaanbod, inrichting, horeca, vermaak en eve-
nementen en ruimte voor ontmoetingen. Dat is bevestigd 
in het binnenstadsdebat3 in 2009 en onderstreept in het 
coalitieakkoord. We willen blijven investeren in die aantrek-
kelijkheid, waarbij een grotere rol is weggelegd voor onze 
externe partners.

Belangrijke dragers zijn horeca en detailhandel. Vanwege de 
economische ontwikkelingen als Lange Wemen, Hart van 
Zuid, buurtwinkelcentra en Westermaat (fase 3) worden 
de detailhandelstructuurvisie en horecavisie geactualiseerd.
De actualisatie gaat in op:
• demografi sche en economische ontwikkelingen (effect 

van de krimp);
• veranderingen in koopkracht en winkelgedrag (internet);
• koopstromen in Twente;
• de rol van de binnenstad in relatie tot Westermaat Plein, 

buurtwinkelcentra en winkelstrips;
• detailhandel op bedrijventerreinen;
• aantrekkelijkheid van de binnenstad door een prettig 

leef- (daardoor ook winkel-) klimaat.

1.9 Toekomstbestendig woonbeleid
Als gevolg van de economische omstandigheden is de 
verkoop van nieuwbouwwoningen sterk teruggelopen. De 
doorstroming op de woningmarkt stagneert, waardoor 
vooral de slaagkans van starters is afgenomen. Het beleid 
voor de korte termijn is gericht op het ondersteunen 
van starters en het bevorderen van doorstroming op de 
woningmarkt.
De marktvraag verandert ook als gevolg van de vergrij-
zing. Er komt meer behoefte aan verschillende vormen 
van wonen en zorg, waarbij het uitgangspunt is zolang 
mogelijk zelfstandig wonen in de wijk, die gezien wordt als 
één woonservicegebied. Niet alleen deze behoefte neemt 
toe. Ook is er door een andere visie op wonen en zorg 
minder vraag naar grootschalig aanbod en gaan we naar 
spreiding van kleinschalige woonvormen met zorg in alle 
wijken. Om mensen langer zelfstandig te laten wonen, is 
meer vraag naar nultredenwoningen in de koop- en huur-
sector. Grotendeels zal deze vraag gerealiseerd worden 
door aanpassingen in de bestaande woningvoorraad. In de 
nieuwbouw zullen we zien dat er veel minder seriematig 
wordt ontwikkeld en veel meer wordt toegesneden op 
specifi eke wensen van de woonconsument (consument-
gericht bouwen). Dit leidt tot een tendens naar meer 
kleinschalige opzet van de ruimtelijke plannen en meer 
levensloopbestendig bouwen. De plannen zijn meer vraag-
gestuurd dan aanbodgestuurd.

Een woonvisie is opgesteld waarin we inspelen op deze 
demografi sche en economische ontwikkelingen en op de 
nieuwe huisvestingswet. De plancapaciteit moet op het 
woonbeleid afgestemd worden. Uitgangspunt bij dit beleid 
is dat Hengelo niet alleen in de woningvraag van de eigen 
inwoners wil voorzien, maar ook in die van een (beperkte) 
vestiging. Dat behelst een omkering van de trend van de 
afgelopen jaren, waarin juist vertrekoverschotten te zien 
zijn geweest. Dit, terwijl het aantal arbeidsplaatsen juist 
toenam. De oorzaak hiervoor moet onderzocht worden.
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Het woonbeleid moet eraan bijdragen dat Hengelo een 
aantrekkelijke stad is en blijft voor de huidige inwoners en 
voor de nieuwkomers. Een woonstad voor alle lagen van 
de bevolking. We blijven investeren in de vitaliteit van de 
bestaande wijken en in het creëren van aantrekkelijke nieu-
we woonmilieus. Daarmee spelen wij in op de toekomstige 
vraag van onze inwoners. We zijn ons ervan bewust dat bij 
de woningmarkt regionale afstemming nodig is.

De woningcorporaties hebben in het realiseren van vitale 
wijken een sleutelpositie. De komende periode zal, als 
gevolg van de nieuwe Europese regelgeving rondom staats-
steun die is ingegaan op 1 januari 2011, de strategie voor 
vitale wijken onder druk komen te staan. Het zal moeilijker 
worden om gemengde projecten te realiseren (kopen en 
huren). Er zullen naar verwachting nieuwe coalities worden 
gesmeed met marktpartijen en zorginstellingen.

1.10 Sociale Visie 2020
In deze evaluatie hebben we de Sociale Visie 2020 bekeken 
op de ruimtelijke implicaties van de sociale opgaven. Deze 
hebben geen ingrijpende wijziging in de fysieke structuur 
van onze stad tot gevolg. Het betreft aandachtspunten bij 
de verdere invulling van de kernopgaven uit de Structuur-
visie Hengelo 2030. Concreet:
• Wonen: levensloopbestendig, met voldoende aanbod 

voor de bevolkingsgroepen zoals hierboven aangegeven.
• Woonservicegebieden: de Berfl o Es is de eerste wijk 

waar dit concept in ontwikkeling is. De ervaringen daar 
worden meegenomen in de realisatie in de andere wijken.

• Voorzieningen en accommodaties: de sociale visie legt de 
nadruk op de programma’s en activiteiten die er plaats-
vinden. Flexibiliteit in en medegebruik van accommoda-
ties moeten mogelijk zijn. Bij de planning en vormgeving 
van bijvoorbeeld sportkantines, een Brede School, maar 
ook gemeenschapsruimtes in seniorencomplexen dient 
daar aandacht voor te zijn.

• Toegankelijkheid: juist om de deelname aan de activiteiten 
te bevorderen (participatie) moeten accommodaties 
bereikbaar, dichtbij en integraal toegankelijk zijn. Dat 
betekent goed gesitueerd in de wijk, met aandacht voor 
de openbare ruimte eromheen (sociale veiligheid) en 
verkeersveilige aanrijroutes (fi ets- en voetpaden).

• Wijkeconomie: faciliteren. De individualisering, maar ook 
de fi nanciële crisis, leiden tot meer bedrijvigheid in de 
wijken. ZZP-ers en starters beginnen hun activiteiten 
vanuit huis. Zij hebben behoefte aan werkplaatsen aan of 
dichtbij huis.

• Binnenstad: recht doen aan centrum van ontmoeting.
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Wat zijn de gevolgen van de veranderde omstandigheden 
op onze structuurvisie?

2.1 Koers en ambities
Deze staan naar onze mening recht overeind, ondanks de 
crisis anno 2011 en ondanks de genoemde veranderde 
omstandigheden.
De Structuurvisie Hengelo 2030 heeft niet de bedoeling 
gehad een defi nitief eindbeeld te schetsen. Het geeft niet 
aan wat in 2030 gerealiseerd is. De visie geeft aan wat de 
koers is. Daarbinnen kan fl exibel worden ingespeeld op 
wijzigende omstandigheden, op kansen en ontwikkelingen. 
Voor de vertaling ervan naar projecten is een tijdhorizon 
tot 2020, gelijk aan de sociale visie, effectiever.

‘Van Hengelo dringt zich een beeld op van ontmoeting 
tussen stad en dorp. De combinatie van het dorpse 
verleden, de machine-industrie en de bombarde-
menten (oktober 1944, red.) hebben het specifi eke 
karakter van Hengelo gevormd: een verbinding van 
klein en groot, dorp en stad, sober en stoer, behoud 
en ontwikkeling. (..) Hengelo verbindt oud en nieuw, 
verbindt de stadsdelen met elkaar, verbindt zich aan de 
mensen die er wonen, en Hengelo - gelegen aan de A1, 
Berlijn-spoorlijn, en het Twentekanaal - is letterlijk het 
verbindend deel van de Netwerkstad.’
Structuurvisie Hengelo 2030, pagina 12

In deze beschrijving komt zowel de fysieke als de sociale 
binding van onze stad tot uiting. Een binding die onverkort 
actueel is. En die terug te vinden is in de ambities:
• bestuurlijk: regionale samenwerking;
• economisch: internationale kennisregio;
• sociaal-maatschappelijk: binding menselijke maat en schaal;
• ruimtelijk-fysiek: van groei naar kwaliteit.

Samen bevestigen deze ambities de omslag ‘Van groei naar 
kwaliteit’. Dat is de rode draad van de structuurvisie. De 
actualiteit dwingt ons alerter te zijn. En legt daarbij sterke 
nadruk op:
• de toegenomen noodzaak tot bestuurlijke samenwerking 

(‘samen sterk’); opschaling van vraagstukken, vooral die 
op economisch gebied (met de Innovatiedriehoek en de 
A1-zone) en woningbouw, is van belang;

• daarbij hoort het toegenomen belang van regionale 
afstemming ten aanzien van omvang en  programmering 
bedrijventerreinen, evenals voor de woningbouw;

• behoud van de (sociale) veiligheid met een sterke 
concentratie op de binnenstad en in de wijken;

• actief burgerschap en de eigen kracht van de samen-
leving, zoals verwoord in de Sociale Visie 2020.

2.2 Beleidsuitdagingen en projecten
De koers en ambities blijven actueel, maar de verande-
rende omstandigheden hebben invloed op de beleids-
uitdagingen. We willen zorgen voor:
• een gezond woningaanbod in een duurzame woon-

omgeving voor een bevolking die vergrijst en individu-
aliseert;

• een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven, geplaatst in 
de regionale context voor behoud en uitbouw van werk-
gelegenheid;

• aandacht voor scholing bij een krimpende beroeps-
bevolking;

• een gezond winkelaanbod bij een verschuivende vraag.

Binnen de projecten streven we synergie na en staan we 
open voor externe invloeden:
• (ruimtelijke) compactheid van de binnenstad (sluipende 

‘uitdijing’ tegengaan);
• detailhandel: internetaankopen, maar ook de behoefte 

aan kleinschalige speciaalzaken (‘niches’);
• de invloed van ICT en robotisering in huishoudens en 

de gezondheidszorg, waardoor de zelfredzaamheid van 
de inwoners toeneemt4;

• de Innovatiedriehoek als boegbeeld voor de kennisregio 
Twente, met Hart van Zuid, die met het Centraal Station 
Twente en WTC zowel via vervoer als via netwerken 
verbinding creëert op lokaal, regionaal en (inter)nationaal 
niveau;

• de interne en externe bereikbaarheid van Twente, die 
onder druk komt te staan als gevolg van de toenemende 
drukte op de snelwegen, de krimpende budgetten 
(korting BDU5), en de invoering van het dienstregeling-
vrije treinverkeer (PHS6) in het westen. Gevolg is sterk 
toenemend goederentransport per spoor door Twente. 
Onder meer de Twentse Wegenvisie maakt de consequen-
ties daarvan zichtbaar en bespreekbaar met het Rijk;

• in dit kader zal ook gekeken moeten worden naar duur-
zame vormen van mobiliteit en het gebruik van duur-
zame brandstof.

2. Invloed op de Structuurvisie Hengelo 2030
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2.3 De kernopgaven
De kernopgaven vormen de concretisering van onze koers 
en ambities, ook op sociaal gebied7. De structuurvisie 
noemt:
1. Versterking van de economische structuur
2. Een binnenstad voor ontmoetingen
3. De sociale opgave
4. Het landschap de stad in
5. Ruimtelijke kwaliteit

Hieraan is onlangs door het college duurzaamheid toe-
gevoegd. Dit element moet in al de kernopgaven een 
leidende rol blijven spelen en explicieter naar voren 
worden gebracht. Kwaliteit, gericht op duurzaamheid, moet 
zichtbaar uitgangspunt zijn bij de planning en uitvoering. De 
integrale duurzaamheidsvisie werkt dit verder uit.

Wij constateren dat er sinds 2007 veel is bereikt. De vijf 
kernopgaven voor Hengelo blijven naar onze mening intact. 
De kernopgaven ondervangen de beleidsuitdagingen waar-
voor we staan.

Aanvullende (ruimtelijke) keuzes of aanpassingen zijn voor 
de vijf kernopgaven niet aan de orde. Wel aan de orde is 
een vertaling ervan naar goede integrale stedelijke pro-
grammering. Daarbij moeten we ons bewust zijn van de 
grotere complexiteit van de opgaven mede in relatie tot de 
levenscyclus van de stad.

Grotere complexiteit
De complexiteit van de opgaven is enorm toegenomen. De 
ontwikkelopgave verschuift steeds meer van uitleglocaties 
naar binnenstedelijke locaties. ‘Inbreiding gaat voor uitbrei-
ding’. Dit gaat gepaard met:
• een grote diversiteit aan belanghebbende partijen;
• een langere doorlooptijd vanwege het noodzakelijk 

maatschappelijk draagvlak;

• een moeilijkere planontwikkeling vanwege particulier 
grondbezit, milieuaspecten (bodem, geluid), ontsluiting, 
fi nanciële haalbaarheid vanwege hogere (verwervings)
kosten;

• nieuwe kwaliteitseisen in het kader van duurzaamheid 
et cetera.

Dit zal effect hebben op de doorlooptijd van projecten.

Levenscyclus van de stad
Een stad pas je niet zo maar aan, het kent een levenscyclus. 
Fysieke transformatie duurt vaak decennia of langer. Nog 
afgezien van de omvangrijke investeringen die daarvoor 
nodig zijn. Dat vraagt om een andere benadering. Niet al-
leen voor de bebouwde omgeving, ook voor de openbare 
ruimte. Meer aandacht voor beheer en onderhoud om de 
noodzaak tot grootschalige herstructurering te voorkomen. 
Kleinschalige renovatieprojecten leiden sneller tot resul-
taat. Dat geldt temeer, nu de grenzen van de uitleggebieden 
zijn bereikt. Daarnaast behoeft ‘tijdelijkheid’ als fase in het 
ontwikkelproces meer aandacht. Deze zal namelijk naar de 
toekomst toe een grotere plaats in gaan nemen. 
De stad biedt volop kansen voor tijdelijk gebruik van ge-
bouwen en gebieden. In de overgangsfase bij transformatie 
moeten het gebied en haar gebruikers hun gezamenlijke 
toekomst opnieuw ‘uitvinden’. Tijdelijk gebruik kan hier-
voor een soort pioniersfase zijn en de toon zetten voor 
de toekomst. Het maakt de weg vrij voor meer duurzaam, 
stabieler, langdurig gebruik.
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Dit leidt tot de conclusie dat gewerkt moet worden aan 
die ruimtelijke projecten, die het meest bijdragen aan de 
realisatie van de kernopgaven. Daarbij zal nog meer dan 
voorheen prioritering binnen de kernprojecten moeten 
worden aangebracht, rekening houdend met de onderlinge 
samenhang van projecten, de afhankelijkheid van andere 
partijen, het tijdelijk gebruik in de overgangsfase en de 
langere doorlooptijd.

2.4 Sturingsfi losofi e 
De veranderde omstandigheden vragen een andere manier 
van aansturing. Meer vanuit regie gedacht dan vanuit eigen 
(fi nanciële) middelen. Dat ligt in lijn met het coalitieakkoord 
en de uitgangspunten uit de Sociale Visie 2020: versterken 
van de regierol van de gemeente en zorgen voor een 
betere samenhang en afstemming op uitvoering. De over-
heid zal steeds meer als taak hebben om te organiseren dat 
de meerdere belanghebbenden tot gezamenlijke besluiten 
komen. Er ligt een nadrukkelijke rol op faciliteren en 
enthousiasmeren van partijen, op samenwerking met 
(semi-)private partijen, op sturen op kansen, gericht op 
fl exibiliteit en beperken van complexiteit en risico’s.

De fi nanciën zijn (en blijven) beperkt. Niet alleen de min-
dere overheidsfi nanciën, maar zeker ook de afnemende 
fi nanciële ruimte bij marktpartijen. Ook het schaalniveau 
waarop besluiten worden genomen, wisselt. Enerzijds 
kleinschaliger, op projectniveau, anderzijds opgeschaald 
naar regionaal of hoger niveau.

Het dwingt de gemeente om keuzes te maken. In de struc-
tuurvisie is de keuze gemaakt voor de omslag van groei 
naar kwaliteit. Om deze ambitie waar te maken, is het nog 
meer urgent dat de inzet van de gemeente(lijke midde-
len) selectief is. Kwaliteit kan alleen worden bereikt door 
krachten te bundelen.

2.5 Kortom
De koers en ambities staan. De actualiteit onderstreept 
uitdrukkelijk het belang ervan, van groei naar kwaliteit. 
Maar niet alles kan tegelijk. Dit noopt tot keuzes in 
Hengelo en meer regionale afstemming, een verdergaande 
lokale prioritering en een fasering van projecten. We willen 
namelijk de kwaliteit behouden.
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In onze toekomstverkenning Structuurvisie Hengelo 2030 
zijn de kernopgaven uitgewerkt in vier kernprojecten:
1. Parelsnoer
2. Vitale wijken: Hengelo-Zuid
3. Stadsranden
4. Archipunctuur
Deze kernprojecten dragen volgens de structuurvisie het 
meeste bij aan de gestelde ambities en dienen als de 
belangrijkste impuls voor de ontwikkeling van Hengelo. 
Daarnaast noemt de structuurvisie onder ‘Overige 
projecten’ andere belangrijke projecten die de benodigde 
aandacht en passende middelen moeten krijgen.

Deze (kern)projecten zijn we kort langs gelopen om aan 
te kunnen geven, wat er is bereikt en welke bijstelling al 
dan niet gewenst is. Wat er is bereikt, is opgenomen in de 
bijlage. Het is de basis van de analyse van de (kern)projec-
ten. Voor we dat doen, eerst de actualiteit in de ruimtelijke 
hoofdstructuren.

3.1 Ruimtelijke hoofdstructuren
Deze zijn essentieel voor het functioneren van de stad. 
Ze vormen de basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen. 
De hoofdstructuren zijn onveranderd8, wel zijn er ont-
wikkelingen gaande. De dynamiek in deze structuren is de 
aanjager voor veranderingen. Zij stimuleren de ontwikkelings-
richting, dragen daarmee bij aan de voortgang in onze 
(kern)projecten.

Regionale hoofdinfrastructuur 
• De Twentse wegenvisie is opgesteld en geeft de regionale 

visie op de benodigde (extra) infrastructuur voor goede 
bereikbaarheid van en in Twente. Twente is gebaat bij een 
goede doorstroming op het onderliggende wegennet, 
goede regionale openbaar vervoer-netwerken en goede 
aansluitingen op de A1/A35. Dit raakt onder andere de 
ontwikkeling van de stadsas Laan Hart van Zuid, CST, 
HOV-assen, Berlijn-lijn en het gebruik van het Twentekanaal.

• Voor Hengelo en het Centraal Station Twente zijn de 
spoorverbindingen voor het personenvervoer van groot 
belang. Regionaal via het Agglonet, nationaal via het 
intercitynet en internationaal via de Berlijn-lijn. Eind 2010 
is een proef gestart voor een extra stoptreinverbinding 
Hengelo-Bad Bentheim. Daarmee wordt Noordoost-
Twente en het aangrenzende Duitse achterland met het 
Nederlandse en Duitse IC-net verbonden. Als na drie 
jaar blijkt, dat de lijn levensvatbaar is, dan wordt deze 
waarschijnlijk doorgetrokken naar Nordhorn.

• Op termijn kan het personenvervoer hinder ondervinden 
van de sterke toename van het goederenvervoer per 
spoor (PHS, zie hiervoor) tot wel 80 treinen per etmaal. 
De lobby, samen met de regionale partners, is erop 
gericht deze ontwikkeling tegen te gaan. De komende 
jaren worden alternatieven onderzocht. Deze reiken van 
een omvangrijke ondertunneling tot een compleet nieuw 
tracé, speciaal voor het goederenvervoer.

• De doorstroomassen voor de bus zijn geoptimaliseerd. 
Er resteren een aantal knelpunten, maar de hoofdopzet 
is onveranderd.

3. De (kern)projecten
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Groen en water
Hengelo pakt haar groene en blauwe opgaven actief op. 
Het geeft een kwaliteitsimpuls aan de directe leefomgeving 
van de bewoners. Groen en water vormen belangrijke 
elementen in de ontwikkeling van een leefbare aantrek-
kelijke binnenstad (denk bijvoorbeeld aan tegengaan van 
hittestress). Het Waterplan en de strategische Groen-
agenda (op te stellen in 2011) zijn een mix van beleid en 
uitvoering van de Hengelose groene en blauwe opgaven. 
Voorbeelden van concrete uitvoeringsprojecten zijn:
• Retentiegebieden houden hemelwater langer in het 

gebied en vormen daarmee groen-blauwe buffers en 
wandelgebieden.

• Aan de randen van Hengelo komen natuurlijke plekken 
om het water tijdelijk te bergen als er veel regen valt.

• De beken worden waar mogelijk weer zichtbaar gemaakt 
en hun natuurlijke loop wordt hersteld.

• Samen met de Regio Twente en de provincie investeren 
we in stadsranden, het landschap, de ecologische hoofd-
structuur en in de recreatieve mogelijkheden. Omdat de 
opgaven zich afspelen op een terrein waar verschillende 
ontwikkelingen elkaar raken, zijn het altijd opgaven die 
vragen om een integrale en soms ook om een regionale 
aanpak.

• Het Weusthagpark heeft in Netwerkstad-verband 
Europese bekendheid gekregen via het Europese Inter-
regprogramma (Sustainable Urban Rural Fringe). Het is 
het groene Hart van Hengelo dat toegankelijker moet 
worden en van nog grotere kwaliteit.

• Samen met Twickel, het waterschap Regge en Dinkel, de 
Regio Twente en betrokken gemeenten is de ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie vastgesteld voor het landgoed Twickel 
in relatie tot zijn omgeving. Projecten geven uitvoering 
aan de visie.

(Netwerk)economie
• Twente vormt één arbeidsmarkt en daarom is het logisch 

dat de regionale samenwerking toeneemt. In 2010/2011 
vindt besluitvorming plaats over een gezamenlijke visie 
op de bedrijventerreinen in de Netwerkstad. Doel is een 
evenwichtig  en duurzaam aanbod te realiseren.

• De regio Twente ziet de Innovatiedriehoek als een 
‘sleutelinvestering met groot belang voor de toekomst-
bestendigheid van ons land’.9 De opgave voor Hengelo 
is om fl exibel in te spelen op kansen voor nieuwe 
werkgelegenheid. Door haar kansen te benutten in de 
regionale economische structuur. Door inzet op kennis 
en innovatie, én haar specialisaties op ‘plaatsgebonden 
economische complexen’ zoals Hart van Zuid/WTC 

en bedrijventerrein Twentekanaal. Dit terrein wordt 
het nieuwe waterfront van Hengelo, met een duidelijke 
havenfunctie. De trimodale ontsluiting is van bovenregio-
nale betekenis.

• De binnenstad is een economische factor van betekenis 
voor Hengelo. Daarom zet het gemeentebestuur in op 
het versterken van de economische structuur ervan.

• Er zijn kansen voor wijkeconomie. Milieu- en andere 
regels belemmeren dat nogal eens. Flexibiliteit en dere-
gulering passen in onze intentie om meer aan de samen-
leving en de markt over te laten. De invoering van de 
Wabo per 1 oktober 2010 is er onder meer op gericht 
procedures en regeldruk voor bedrijven te verminderen.

3.2 Analyse van de (kern)projecten
Twee algemene constateringen vooraf:
• De structuurvisie gaat over fysieke projecten. Vaak 

ook onderdeel van een integrale opgave, zoals Hart van 
Zuid, Berfl o Es en de binnenstad. Dat zijn in het alge-
meen langlopende projecten. Vier jaar na vaststelling is 
veelal een te korte periode om van ‘realisatie’ te spreken. 
Ondanks dat, zijn er enkele projecten afgerond en tal van 
projecten gestart (zie bijlage).

• De structuurvisie kent een projectenlijst, de MOP10 kent 
een projectenlijst, de management- (Marap) en bestuurs-
rapportages (Berap) gaan uit van projectenlijsten per 
beleidsprogramma. Deels overlappen ze elkaar, deels niet. 
Het advies in de ambtelijke aansturing is om deze lijsten 
tot één lijst samen te voegen met de structuurvisie als 
uitgangspunt en om met een meerjarenontwikkelingsplan 
te sturen op uitvoering.

Uit de analyse is het volgende zichtbaar:
• Projecten zijn bijgesteld, in omvang en/of tempo. Aan een 

aantal projecten wordt niet gewerkt of ze zijn (tijdelijk) 
stilgelegd.

• Ondanks het voorgaande punt zijn er veel meer projec-
ten dan er tijd en geld is en ook binnen de kernprojec-
ten moeten prioriteiten worden gesteld.

• Bij de kernprojecten wordt vooral gewerkt aan de 
projecten ‘die er echt toe doen’. Zo wordt bij ‘Parel-
snoer’ vooral gewerkt aan de binnenstadsprojecten, die 
bijdragen aan een binnenstad voor ontmoetingen. De 
projecten die bij ‘Parelsnoer’ stil liggen, zijn vooral aan de 
randen van de binnenstad gelegen. Dit, zonder dat er een 
expliciete afweging heeft plaatsgevonden op hun bijdrage 
aan de kernopgaven.

• Projecten zijn prominenter naar de voorgrond gekomen. 
Daarvan is de Innovatiedriehoek, als ‘nieuw’ programma, 
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het belangrijkst en meest opvallend. Hierin komen 
diverse projecten samen, waaronder CST met stations-
omgeving, WTC, Laan Hart van Zuid, FBK-stadiongebied, 
infrastructuur. Projecten, die al in de structuurvisie staan, 
maar waarvan de onderlinge verbinding nu duidelijk 
zichtbaar is.

• Een groot deel van de woningbouwopgave van Hengelo 
vindt plaats in het zuidelijk stadsdeel. Afstemming 
hierover met Hart van Zuid en andere plannen is 
noodzakelijk. De ervaringen van Berfl o Es, om deze wijk 
toekomstbestendig te maken, moeten worden uitgerold 
over de andere wijken.

Naast de kernprojecten kent de structuurvisie de categorie 
‘Overig’. Daarin zijn projecten vermeld die geen directe 
prioriteit hebben. De komende jaren dient de structuurvisie 
meer dan voorheen het richtsnoer te zijn. Al was het alleen 
maar vanwege de krimpende budgetten. Daarbij past de 
kanttekening dat goede bereikbaarheid veelal een randvoor-
waarde is. Dat pleit ervoor om de  infrastructurele maat-
regelen bij de (kern)projecten in te delen, zoals al bij Hart 
van Zuid is gebeurd. Dit integrale project omvat de Laan 
Hart van Zuid. De verwachting is dat vanuit de Innovatie-
driehoek in relatie tot de Twentse wegenvisie er meer infra-
structurele maatregelen bij zullen komen. Een ander voor-
beeld is het Warmtenet Hengelo, waarmee bij de fysieke en 
infrastructurele projecten rekening moet worden gehouden.

Nieuwe opgaven
Gezien het voorgaande is het niet verwonderlijk, dat we 
geen majeure nieuwe opgaven voor ogen hebben. Het gaat 
er eerder om scherpe keuzes te maken die passen in de 
koers van Hengelo. En om het weglaten van projecten, die 
daar niet in passen.

Analyse
Uit de analyse komen twee conclusies boven drijven:
1. Effectief plannen en programmeren. De planning van 

de projecten moet beter worden afgestemd aan de 
strategische lange termijnplanning uit de structuur-
visie. De programmering heeft als doel alleen die 
ruimtelijke projecten te realiseren, die in hoge(re) 
mate effectief zijn voor het realiseren van de kern-
opgaven uit de structuurvisie. Hun bijdrage aan 
duurzaamheid moet duidelijk zijn, evenals die aan de 
doelen van de Sociale Visie 2020. In dit kader hebben 
de kernprojecten de hoogste prioriteit. Ze dragen het 
meeste bij aan de kernopgaven van de stad. Binnen de 
kernprojecten zelf moet ook verdergaande priorite-
ring plaatsvinden. Daarbij moet gelet worden op de 
onderlinge samenhang van projecten, de afhankelijk-
heid van andere partijen, het mogelijk tijdelijk gebruik 
in de overgangsfase en de langere doorlooptijd.

2. Gelet op de veranderende omstandigheden zullen 
andere ontwikkelingsstrategieën en fi nancierings-
constructies, evenals het aangaan van nieuwe 
allianties, noodzakelijk zijn. We zullen in de toe-
komst meer kleinschalig en gefaseerd omgaan met 
de integrale gebiedsontwikkeling. Dit betekent een 
andere overheidssturing.



22



23

In deze notitie hebben we de stand van zaken van de 
kernopgaven en kernprojecten uit de Structuurvisie Hengelo 
2030 geëvalueerd. In hoofdlijnen staan de koers en ambi-
ties van Hengelo recht overeind, ondanks de wereldwijde 
crisis anno 2011.

Naast de twee conclusies uit de analyse, formuleren we 
een aantal aanbevelingen en uitgangspunten op hoofdlijnen. 
Deze kunnen meegenomen worden in het proces van 
herontwerp van ons gemeentelijk beleid in het voorjaar 
van 2011. Het herontwerp zoomt daarbij in op:
• productinnovatie: doen we de juiste dingen?
• procesinnovatie: doen we dat op de juiste manier?
• rolinnovatie: welke gemeentelijke rol hoort daarbij?

 Productinnovatie
1.  Parelsnoer
Blijvende inzet op een binnenstad voor ontmoetingen. 
Dit is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de 
stad Hengelo als geheel. Een aantrekkelijke binnenstad is 
een basisvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van 
de prioritaire projecten in Hengelo. De projecten Lange 
Wemen, marktplein, projecten uit de Burgervisie en de 
visies voor detailhandel, horeca en vrijetijdseconomie zijn 
belangrijke dragers voor een aantrekkelijke binnenstad.

2.  Vitale wijken
Berfl o Es
De Sociale Visie 2020 en het coalitieakkoord leggen veel 
gewicht op het aanbod in de wijken voor wonen, zorg en 
welzijn. De afstemming tussen sociaal en fysiek is een be-
stuurlijk uitgangspunt. Dit betekent op termijn een uitbrei-
ding van het kernproject ‘Vitale wijken’. Ook andere wijken 
dan de Berfl o Es/Hart van Zuid, hebben geïntegreerde 
voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn nodig. Geke-
ken kan worden naar de leereffecten van Berfl o Es: welke 
maatregelen zijn het meest effectief om een wijk vitaal te 
houden. Echter, dit mag de voortgang van de activiteiten 
in Berfl o Es niet belemmeren. Ook hier speelt slimme 
programmering, wat doe je wanneer?

Hart van Zuid
• Positioneren als essentieel deel van de Innovatie-

driehoek. Met nadruk op de stationsomgeving van Hart 
van Zuid, CST, WTC, FBK-stadiongebied en kanaalzone.

• Stationsomgeving en Lansinkveld: multifunctionele 
invulling om een levendig, duurzaam en hoogwaardige 
werk- en leefomgeving te creëren, complementair aan de 
binnenstadsfuncties. Bij (her)allocaties van functies 

4. Aanbevelingen

zou in eerste instantie moeten worden gekeken naar de 
kernprojecten.

• Verdergaande onderlinge programmatische afstemming 
tussen Hart van Zuid en de Berfl o Es als gezamenlijke 
ontwikkeling in het zuidelijk staddeel.

• Woningbouw: minder gestapeld, meer grondgebonden, 
meer woningen/appartementen met zorgarrangementen, 
particulier opdrachtgeverschap, levensloopbestendig 
bouwen.

3.  Stadsranden
Het landschap de stad in door ruimte aan groen en blauw 
te geven, met als belangrijk project het stadspark Weusthag. 
Zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de lopende regionale 
projecten, waarbij Twickel en het tussengebied Hengelo-
Enschede een belangrijke positie innemen.
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4.  Archipunctuur
Voor ‘Archipunctuur’ ontbreekt een concreet uitvoerings-
programma. Voorgesteld wordt een specifi ek deelprogramma 
samen te stellen gericht op:
• het bestrijden van verrommeling;
• grote projecten;
• gebruik van monumenten;
• hoogbouw;
• een verbeterde Welstandsnota.

Procesinnovatie
Effectief plannen en programmeren 
(focussen en prioriteren)
De planning van de projecten moet beter worden afge-
stemd op de strategische lange termijnplanning uit de 
Structuurvisie Hengelo 2030. De programmering heeft als 
doel alleen die ruimtelijke projecten te realiseren die in 
hoge(re) mate effectief zijn voor het realiseren van de 
kernopgaven uit de structuurvisie. De kernprojecten heb-
ben daarbij de hoogste prioriteit. Dit betekent een verklei-
ning en verdere aanscherping van het aantal geprioriteerde 
locaties en het sturen op het creëren van schaarste.

Vanwege veranderende omstandigheden zijn andere 
ontwikkelingsstrategieën en fi nancieringsconstructies 
noodzakelijk. Dat betekent nieuwe allianties. We gaan in 
de toekomst meer kleinschalig en gefaseerd om met de 
integrale gebiedsontwikkeling, vergezeld van een andere 
overheidssturing.

Rolinnovatie
De rol van de gemeente verschuift naar een regierol. Dat 
vergt gewenning bij de gemeente zelf, en ook bij private 
partijen. Globale kaders (zoals bestemmingsplannen) en 
sociale programma’s zijn het uitgangspunt. Met partners 
worden heldere resultaatafspraken over het gewenste 
maatschappelijke effect gemaakt. De wijze waarop deze 
worden bereikt, wordt overgelaten aan de partners.

Eindnoten

1. De Structuurvisie Hengelo 2030 is vastgesteld in juli 2007 door 
de raad. In september 2008 is deze door de raad vastgesteld 
als structuurvisie in de zin van de nieuwe Wro.

2. Zie Hengelo, we zitten op goud, 2009.
3. Zie Eigen kracht in de Sociale Visie 2020.
4. Brede Doel Uitkering Verkeer & Vervoer.
5. Programma Hoogfrequent Spoor.
6. De sociale visie vult wat dat betreft de structuurvisie aan.
7. Een enkele keer is nuancering nodig, zo op pagina 40, waar 
 CST vooral de kantorenmarkt stimuleert. CST biedt daar 
 vanzelfsprekend ruimte aan, maar is qua profi lering meer dan 
 dat. Toegepaste techniek in bedrijfsleven en onderwijs geeft 

meerwaarde.
8. Innovatiedriehoek: regionale versnellingsmotor voor 
 Nederlandse economie in 2020 (oktober 2010).-
9. Meerjaren Overzicht Projecten.

Deze evaluatie hoort bij de Structuurvisie Hengelo 2030. Deze 
fysieke structuurvisie en de Sociale Visie 2020 bieden samen de 
kaders voor het beleid van de gemeente Hengelo voor de 
komende jaren. Kijk voor de tekst van de structuurvisie op 
www.hengelo.nl onder Beleidsnotities. 
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Deze bijlage bevat een opsomming van wat er inmiddels 
bereikt is. Meer gedetailleerd wordt hierover gerappor-
teerd in de management- (Marap) en bestuursrapportages 
(Berap) en het Meerjaren Overzicht Projecten (MOP).

De (kern)projecten 
In onze toekomstverkenning Structuurvisie Hengelo 2030 
zijn de kernopgaven uitgewerkt in vier kernprojecten:
1. Parelsnoer
2. Vitale wijken: Hengelo-Zuid
3. Stadsranden
4. Archipunctuur
Deze kernprojecten dragen volgens de structuurvisie het 
meeste bij aan de gestelde ambities en dienen als de 
belangrijkste impuls voor de ontwikkeling van Hengelo.

Daarnaast noemt de structuurvisie onder ‘Overige 
projecten’ andere belangrijke projecten die de benodigde 
aandacht en passende middelen moeten krijgen. Onder 
deze noemer vallen Infrastructuur, Bedrijventerrein, 
Woningbouw, Vitale wijken Overig en Gezondheidspark 
en Creatieve stad.

1. Parelsnoer
Dit kernproject kent verschillende deelprojecten. De 
belangrijkste zijn het Burgemeester Jansenplein met het 
stadhuis/Lange Wemen, Stationsplein en het Brinkplein/
marktplein.

Burgemeester Jansenplein
Voor het stadhuis en zijn omgeving is het plan Lange Wemen 
ontwikkeld. De ontwikkeling van het gebied speelt een 
belangrijke rol in de versterking van de economische struc-
tuur, ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de binnenstad.

Stationsplein/Centraal Station van Twente
• De upgrading van het station is begin 2011 gereed. 

Daarmee komt een voetgangersverbinding tot stand 
tussen de binnenstad en Hart van Zuid. Er ontstaat meer 
samenhang tussen beide gebieden.

• De openbare ruimte aan weerszijden van het station 
krijgt een nieuwe inrichting. We investeren in de transfer-
functie van het Centraal Station Twente door de aanleg 
van een dynamisch busstation, een nieuwe fi etsenstalling 
aan de noordzijde van het station, en de bouw van een 
P&R-garage aan de zuidzijde.

Brinkplein/marktplein
De ambitie is om van het marktplein het ‘podium voor de 
samenleving’ te maken, een bruisende plek waar mensen 
graag hun vrije tijd doorbrengen. Het binnenstadsdebat 
(2009) heeft daarvoor diverse voorstellen opgeleverd. De 
uitvoering vraagt de komende jaren creativiteit en volhar-
ding om de positie van de binnenstad als ‘huiskamer voor 
iedereen’ te herstellen.

Andere projecten Parelsnoer
Andere projecten, gelegen aan de centrumring, zijn van-
wege de economische tegenwind nog niet tot ontwikkeling 
gekomen. Ook het ‘wonen boven winkels’ komt moeizaam 
tot stand. De aanwezigheid en versterking/concentratie van 
detailhandel en horeca de komende jaren betekent dat hier 
duidelijke keuzes gemaakt moeten worden over de nieuwe 
bewoners van de binnenstad en de hierop aansluitende 
woonmilieus. De woonvisie werkt de visie hierop uit naar 
concrete actielijnen.

Bijlage evaluatie Structuurvisie Hengelo 2030
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2. Vitale wijken 1

Dit kernproject omvat Hart van Zuid, het Centraal Station 
van Twente, de Berfl o Es, het FBK-stadiongebied en het 
bedrijventerrein Twentekanaal.

Hart van Zuid
• Hart van Zuid is aangemerkt als knooppunt van boven-

regionale betekenis. Deze positie is verbreed. In samen-
hang met het Kennispark Twente (UT) en de gebieds-
ontwikkeling Luchthaven Twente vormt Centraal Station 
Twente/Hart van Zuid nu de Innovatiedriehoek.

• Mede dankzij de miljoenen aan subsidies van Rijk en 
provincie is veel bereikt in de ontwikkeling van Hart van 
Zuid. Gerealiseerd zijn:

 • de nieuwbouw van het ROC van Twente;
 • een deel van de Laan Hart van Zuid;
 • diverse woningbouwprojecten;
 • Twents Techniekmuseum HEIM;
 • poppodium Metropool;
 • vernieuwing van het station;
 • in aanbouw is het nieuwe kantoor van Siemens aan 
  het Industrieplein.
• Het woningbouwprogramma voor Hart van Zuid wordt 

aangepast. Dat werkt door in de realisatie van voorzie-
ningen.

• De vernieuwing van het winkelcentrum Esrein wordt 
gefaseerd uitgevoerd.

Centraal Station van Twente/Stationsplein
(zie ook tekst Stationsplein onder Parelsnoer)
Het World Trade Center Twente (WTC) is operationeel: 
vanuit haar tijdelijke huisvesting in ‘De Heeren van Twente’ 
werkt ze aan haar economisch programma, conform haar 
businessplan. De volgende stap naar huisvesting, waar ze 
haar netwerkfunctie goed gestalte kan geven, wordt voor-
bereid (WTC Businessdistrict).

Kanaalzone
• De kanaalzone is bedoeld voor energie- en water-

gebonden bedrijvigheid. Er wordt een openbare kade 
aangelegd. Industriële bedrijven die nu nog in de stations-
omgeving zijn gevestigd, kunnen daarheen worden ver-
plaatst. Ook andere (arbeids)intensieve bedrijvigheid is er 
mogelijk.

• De ontwikkeling van de kanaalzone komt in zicht dankzij 
rijkssubsidie.

Berfl o Es
• In Berfl o Es-Zuid zijn de woningen uit de eerste fase 

opgeleverd. Inmiddels is woningcorporatie Welbions 
gestart met de tweede fase. De eerste bewoners kunnen 
in 2011 hun intrek nemen in hun nieuwe woning.

• In Veldwijk-Zuid is de woningverbetering in de eerste 
fase afgerond en is de nieuwbouw in uitvoering.

• De woningen en appartementen aan de Klimopstraat 
worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 
2011 opgeleverd.

• De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2011 
kan worden gestart met de nieuwbouw van de tweede 
fase Veldwijk-Zuid.

• Voor Veldwijk-Noord wordt een ontwikkelstrategie 
opgesteld

• Het concept woonservicegebied is ingevoerd, met negen 
projecten.

FBK-stadiongebied
Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het FBK-stadion-
gebied. Hengelo en Enschede starten met een gezamenlijke 
verkenning naar de ontwikkeling in het tussengebied. Het 
tussengebied krijgt in een nationaal/regionaal kader een 
grotere betekenis als onderdeel van de Innovatiedriehoek. 
Hengelo en Enschede hebben een gezamenlijke verkenning 
naar dit gebied opgesteld.
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Bedrijventerrein Twentekanaal
In de periode 2004-2010 is voortvarend gewerkt aan de 
revitalisering van bedrijventerrein Twentekanaal. We noe-
men de meest opvallende ontwikkelingen:
• Dankzij herontwikkeling in dit gebied komt 40 hectare 

vrij voor heruitgifte. 16 hectare is al ontwikkeld en her-
uitgegeven.

• Vanwege de hoge kosten is de verplaatsing van de puin-
breker geschrapt. De omgeving wordt aangepakt om de 
overlast terug te dringen.

• Akzo Nobel heeft grote delen van zijn terrein ont-
manteld, waaronder de chloorfabriek. Een belangrijk deel 
is verkocht aan de containerterminal (CTT).

• CTT heeft haar kade mede met subsidies vanuit het Rijk 
verlengd en een tweede kraan geplaatst. Daarmee heeft 
CTT haar capaciteit verdubbeld naar 100.000 eenheden 
per jaar.

• Het technologiecentrum van Akzo Nobel is verkocht en 
wordt geschikt gemaakt voor kleinschalige bedrijvigheid.

• Een ander deel van het Akzo-terrein is bedoeld voor 
bedrijven in de duurzame energiesector.

• De voormalige Holec-locatie in Twentekanaal-Noord is 
compleet heringericht en opnieuw verkaveld.

• De infrastructuur van het bedrijventerrein Twentekanaal
wordt in den brede vernieuwd. De insteekhavens zijn 
uitgebaggerd. De Diamantstraat is gereconstrueerd. De 
aansluitende wegen worden de komende jaren aangepakt.

• Voor Boeldershoek-Oost zijn diverse ideeën geopperd, 
die in een ontwikkelingsvisie (november 2009) zijn vast-
gelegd. De ontwikkeling tot bedrijventerrein is uitgesteld 
tot na 2020.

• Thales concentreert zijn activiteiten op een deel van zijn 
terrein en herontwikkelt andere delen. Het bedrijf ver-
sterkt hiermee zijn positie en uitstraling van een hoog-
waardig technologische onderneming.

De ontwikkelingen gaan onverminderd door:
• De realisatie van een tweede of nieuwe Boekelosebrug 

over het Twentekanaal. Deze realisatie wordt kansrijk 
door de bundeling van verschillende wensen en projec-
ten zoals het verbreden en verdiepen van het Twente-
kanaal (Rijkswaterstaat).

• De wens om de bruggen over het Twentekanaal te 
verhogen ten behoeve van de scheepvaart (Klasse 5a) 
(Rijkswaterstaat).

• De ontwikkeling van de kanaalzone en de verdere aanleg 
van de Laan Hart van Zuid. 

• De wens om restwarmte van Twence en Akzo Nobel te 
benutten voor ontwikkelingsgebieden als Hart van Zuid 
en Veldwijk. Hiertoe zullen naar verwachting leidingen 
nabij de brug aangebracht moeten worden.

3. Stadsranden
Stadsranden overstijgen per defi nitie de gemeentelijke 
grenzen. In Netwerkstadverband wordt nu dan ook ge-
werkt aan een gezamenlijke visie op stadsranden.
De inventarisatie van de fi etspaden in onze stadsranden 
wordt onder anderen daarbij ingebracht. Hierin zijn knel-
punten, zoals missende schakels en onveilige overgangen, 
in beeld gebracht. Oplossingsmogelijkheden worden voor-
gesteld.

De verbindingszone Hengelo-Enschede wordt betrokken 
bij de ontwikkeling van de Innovatiedriehoek. Deels is dit 
gebied al in uitvoering (ecozone Kristalbad/retentiegebied).

Daarnaast vallen de volgende drie stadsranden op:
• Beckum/Oele
• Woolde/Twickel
• Weusthagpark
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Beckum/Oele
• Onderdelen van de oorspronkelijke (structuur)visie op 

dit zuidelijkste stadsdeel zijn gerealiseerd of in uitvoering 
ondanks diverse ‘hobbels’ (wozoco = woonzorgcomplex).

• De gemeente overlegt met bewoners over de vraag in 
hoeverre de ambities ten aanzien van de kern, de voor-
zieningen en de woningbouw realiseerbaar zijn en wat 
mogelijke alternatieve oplossingen zijn om de leefbaar-
heid in Beckum/Oele voor de toekomst te behouden.

• De organisatie rondom Groen Blauwe Diensten is 
geregeld. Hiermee wordt de duurzame instandhouding 
van landschapselementen gewaarborgd. Beckum/Oele 
is de eerste ‘stadsrand’ waar GBD wordt ingezet. De 
ervaringen hier, geven aan hoe de uitrol over de andere 
stadsranden moet.

Woolde/Twickel
In 2010 is het Pact van Twickel gesloten, waarmee afspra-
ken zijn gemaakt voor het behoud van de kwaliteit van het 
gebied. Een deel van het werkingsgebied ligt op het grond-
gebied van Hengelo. Voor dit gebied is een uitvoeringsplan 
gemaakt. Het gaat om de verdere landschappelijke inpas-
sing van de stadsrand Woolde en de aanleg van de Twicke-
lergrensweg, die loopt van de watermolen in Oele, via 
Woolde naar De Groene Poort in Borne.

Weusthagpark
De ambities voor dit stadspark van 200 hectare zijn groot. 
Het moet worden tot het ‘park van verbinding’, vooral van 
maatschappelijke betekenis. Om meer ruimte hiervoor te 
bieden, is de boekwaarde inmiddels met 2,4 miljoen euro 
afgewaardeerd. Daarnaast is er een programma ontwikkeld 
waarmee subsidie is verworven. Een aantal elementen kan 
onder andere hierdoor in uitvoering komen:
• Ecologische inrichting, inclusief uitbaggeren Houtmaatvijver
• Fiets- en wandelpaden
• Landschapswallen
• Aanleg volkstuinen

4. Archipunctuur
Een gemeente maakt werk van architectuur omdat:
• stedelijke kwaliteit een steeds belangrijkere voorwaarde 

wordt (culturele factor);
• geslaagde architectuur een krachtig communicatiemiddel 

is (identiteit/imago);
• waardecreatie voor investeringen tegenwoordig een 

noodzaak is;
• de gemeente zorg draagt voor de openbare ruimte 

(kerntaak!);
• de gemeente een belangrijke opdrachtgever is (voor-

beeld geven);
• maatschappelijk vastgoed een belangrijk voertuig van 

vernieuwing is.

Hengelo wil daar ook bij afnemende middelen aandacht 
aan blijven besteden.

Archipunctuur heeft al bereikt:
• De nota Hoogbouw is vastgesteld. Deze bevordert de 

leesbaarheid van de stad en stimuleert hoogbouw op 
markante plekken in de stad.

• Diverse ‘lelijke plekken’ in de stad zijn aangepakt.
• Het puienbeleid bevordert bewustwording van waarde

volle (cultuur)elementen.

5. Overig
De Structuurvisie Hengelo 2030 kent naast de kernprojecten 
een categorie ‘Overig’. Daarin zijn projecten vermeld die 
geen ‘directe’ prioriteit hebben. De categorie is verdeeld in 
Infrastructuur, Bedrijventerrein, Woningbouw, Vitale wijken 
Overig, Gezondheidspark en Creatieve Fabriek.

Infrastructuur
• De verlengde Beneluxlaan is aangelegd.
• De voorstadhalte Gezondheidspark wordt aangelegd.
• De ondertunneling van het spoor Amerikalaan is gereali-

seerd.
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Bedrijventerrein
• Het ondernemerscentrum sociale economie H164 is 

gerealiseerd.
• Het project Wijkeconomie is gestart.
• Oosterveld is op de markt gebracht.
• Westermaat Expo is in herontwikkeling.
• De eerste bedrijven hebben zich gevestigd op 
 XL Businesspark Twente.
• De eerste bedrijven hebben zich gevestigd op Buren-

De Veldkamp.

Woningbouw
• Voor woningbouw wordt periodiek een prioriteitenlijst 

gemaakt, afgestemd op een marktconform woningbouw-
programma voor de komende twee jaar. In de priorite-
ring van locaties zijn de uitgangspunten van de Structuur-
visie Hengelo 2030 leidend.

• Er is een projectenboek met de woningcorporatie vast-
gesteld waarin de projecten in het Klaverblad (wonen, 
werken, leren en zorg) voor de komende 5 jaar zijn 
vastgelegd, een en ander in overeenstemming met de 
gemeentelijke prioritering.

• De uitgifte van Dalmeden loopt, met een bijstelling van de
uitgiftetermijn naar circa 30 te bebouwen kavels per jaar.

• De eerste fase van Medaillon is in uitgifte.
• De planvorming van diverse kleinschalige herstructure-

ringslocaties is afgerond en worden nu of het komende 
jaar uitgevoerd (Backenhagen, wozoco Beckum, Elisa-
bethstraat, Dr. Schaepmanstraat, Dieselstraat).

• Er is ingezet op woningbouwstimulering door combi-
natie van verkoopbevorderende maatregelen zoals de 
starterslening en de Tijdelijke Stimuleringsregeling van 
Rijk en provincie.

Vitale wijken Overig
• Voor Klein Driene is een visie ontwikkeld.
• Voor Wilderinkshoek is het eerste wijkperspectief vast-

gesteld.

Gezondheidspark
Het bestemmingsplan is hiervoor vastgesteld. De uitgifte is 
gestart.

Creatieve Fabriek
De Creatieve Fabriek is van eigenaar gewisseld. Ondanks 
dat is het gebruik ervan doorgegaan. Een gebied met veel 
potentie.

Voetnoot
1. De Structuurvisie Hengelo 2030 richt zich vooral op het zuide-
lijke stadsdeel. Zoals elders in deze notitie en ook in de Sociale 
Visie 2020 opgemerkt, is er aandacht nodig voor andere wijken 
(woonservicegebieden).
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