Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor ons als college en raad zit er dan een
periode van vier jaar op. Jaren waarin we de handen
flink uit de mouwen hebben gestoken. Veel plannen
die in de jaren daarvoor bedacht waren, konden wij
sinds 2018 echt gaan uitvoeren. Op veel plekken ging
de schop in de grond of hakten we knopen door. De
fijne woonstad Hengelo is daardoor de afgelopen vier
jaar een stuk mooier geworden.
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Corona
Corona

Ook ondersteunt de gemeente inwoners
bij het zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. De gemeente gaf de
afgelopen jaren meer geld uit aan zorg
dan dat er vanuit het Rijk binnenkwam.
Om te voorkomen dat de tekorten verder
oplopen, hebben we samen met partners
gezocht naar oplossingen. Uitgangspunt
daarbij is minder en minder zware
ondersteuning. Verder is er geïnvesteerd
in meer laagdrempelige voorzieningen in
de buurt, zodat mensen eerder en dicht
bij huis hulp kunnen krijgen. Ook is er
de afgelopen jaren flink ingezet op het
voorkomen en bestrijden van zorgfraude.
Vanuit het Actieplan Preventie Jeugd
werd een aantal acties gestart op het
gebied van preventie: schoolzorgondersteuners, praktijkondersteuners bij
huisartsen, maar ook een Jeugd Hulp
Team op school, BSO+, Voorschool
vanaf 2 jaar en Toekomstplannen voor
de oudere jeugd.
Ook bleef het college afgelopen periode
lobbyen bij de minister voor een broodnodige extra structurele bijdrage. Er
kwam wel extra geld uit Den Haag voor
jeugdzorg, maar niet structureel.
Door corona en de toeslagenaffaire
kregen meer mensen te maken met financiële problemen. De medewerkers van
BudgetAlert en het Zorgloket hebben al
het mogelijke gedaan om deze mensen te
ondersteunen en zullen dat blijven doen.
Eenzaamheid raakt steeds meer
mensen, van jong tot oud. De gemeente
heeft verschillende pilots opgestart, om
inwoners te ondersteunen om gemakkelijker door een periode van eenzaamheid
heen te komen en ernstige en blijvende
eenzaamheid te voorkomen.

en sociale voorzieningen.

Duurzame stad

Meer dan de helft van de Hengelose
huishoudens maakt in 2030 gebruik van
duurzame energie; een hele klus om voor
elkaar te krijgen. Aan het einde van deze
raadsperiode heeft de gemeenteraad
een belangrijk besluit genomen. De
raadsleden zijn akkoord gegaan met het
Omgevingsprogramma Nieuwe Energie
2021-2030. Daarin staat de Hengelose
aanpak om duurzame energie op te
wekken door zon en wind te gebruiken.
In het programma staan onder meer
de zoekgebieden en -locaties voor
zonnevelden en windturbines. Er gaan
nog geen projecten starten. Eerst komt
er nog een uitgebreid onderzoek naar de
effecten van zonne- en windenergie op
de omgeving.
Maar er zijn al meerdere projecten van
start gegaan om Hengelo duurzamer te
maken. Er zijn bespaarboxen verspreid
en mensen konden meedoen aan de
‘Groene Pet’-regeling voor sedumplantjes
op hun dak.

Ook de ‘Poen voor Groen’-regeling was
populair en mensen vroegen steeds vaker hulp van de duurzaamheidscoaches
om bijvoorbeeld hun huis te isoleren en
zelf energie op te wekken. Daarnaast
kwamen er 1.000 zonnepanelen op het
dak van het Twentebad en zijn er vergevorderde plannen om het parkeerterrein
van de IKEA te overkappen met zonnepanelen. De Nijverheid kreeg afgelopen
raadsperiode een miljoenensubsidie om
als eerste wijk in Hengelo van het gas af
te gaan. Er is afgelopen periode veel tijd
geïnvesteerd in onderzoek om te kijken
wat een goed alternatief is voor aardgas
in deze wijk en hoe dit kan gebeuren
zonder extra kosten voor de inwoners.
en sociale voorzieningen.

Open stad

Hengelo is een eigentijdse gemeente,
met een goede dienstverlening en een
open bestuursstijl. Het college van B en W
en de gemeenteraad hebben de afgelopen
vier jaar bij verschillende onderwerpen

samen met inwoners en ondernemers
opgetrokken. En daarbij gezamenlijk
gewerkt aan oplossingen voor Hengelo.
Zo hebben inwoners uit de wijken
Woolde, Noord, Slangenbeek en de
Wilderinkshoek bij het initiatief ‘Van
Grijs naar Groen’ meegedacht over het
vergroenen van hun wijk. En met succes:
parkeerplaatsen, verkeersdrempels
en grijze betonvlaktes zijn vervangen
door mooi en waardevol groen. In 2019
konden inwoners ideeën aandragen
voor nieuwe beleidsvoorstellen. Een
deel daarvan heeft de gemeenteraad
overgenomen in de begroting voor 2020.
Zo heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld
extra geld beschikbaar gesteld voor het
Weusthagpark. Ook hebben inwoners de
afgelopen vier jaar mee kunnen praten
over de plannen voor het marktplein, de
klimaatadaptatiestrategie, de omgevingsvisies Hengeloos Buiten en Hart
van Zuid-Binnenstad. Daarnaast is de
campagne Baas boven Baas in het
leven geroepen, om kinderen
meer en beter te betrekken
bij de gemeente.

Sociale stad
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Op deze speciale pagina’s blikken we graag terug
op de afgelopen vier jaar.
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Veiligheid

• We hebben flink ingezet op het
terugdringen van high-impact
crime (zoals inbraken). En er is ook
hard gewerkt aan veiligheid tijdens
het uitgaan. De komende tijd ligt er een uitdaging
om het gevoel van veiligheid te verbeteren.
• Tijdens corona kwam er een algeheel verbod op
verkoop van lachgas in de binnenstad, om drukte
op straat en rijvorming te voorkomen. Later is dit
verbod ook blijvend in de APV opgenomen.

Verkeer & vervoer

• De afgelopen jaren is hard
gewerkt aan het verbeteren
van de verkeersveiligheid en
een betere doorstroming van
het verkeer. Voorbeelden hiervan: de herinrichting
van de Deldenerstraat, Marskant, Lansinkesweg,
Industriestraat, Kuipersdijk en Deurningerstraat.
In alle projecten speelt, naast een verkeersveilige
inrichting, ook klimaatadaptatie een belangrijke rol.
Een voorbeeld hiervan is de nieuwe vijver bij het
ROC waarin overtollig regenwater wordt opgevangen. Langs de Marskant is ook de F35 doorgetrokken, er ligt nu een bijna non-stopfietsverbinding
door Hengelo.
• De Boekelosebrug en Laan Hart van Zuid zijn
opgeleverd. Daardoor is het stadsdeel Hart van
Zuid en de binnenstad beter en sneller bereikbaar
geworden.

Economie

• In de jaarlijkse rapportage van
Bureau Louter en Elsevier Weekblad
staat Hengelo op de 15e plaats
van alle onderzochte gemeenten
in Nederland. Hengelo staat als enige Twentse
top-50-locatie op het lijstje. De werkgelegenheid

blijft stijgen, het aantal bedrijven en ZZP’ers groeit
ook boven het Twentse gemiddelde. Hengelo was
in 2020 goed voor 51.230 arbeidsplaatsen en deze
groei vertoont al vijf jaar een stijgende lijn. Hengelo
heeft zich de afgelopen jaren dus ontwikkeld tot een
economische toplocatie. Verder is en wordt er hard
gewerkt om het Twentekanaal en de haven geschikt
te maken voor grotere schepen. Hiervoor is in 2019
een grote Europese subsidie verkregen.

Onderwijs

• In het onderwijs gebeurde er zichtbaar veel in Hengelo de afgelopen 4 jaar. Het CT
Storkcollege werd gebouwd én
officieel geopend door Koning
Willem-Alexander. De bouw van
de nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Bandoengstraat
is bijna klaar. Ook kwam er één organisatie voor
openbaar en katholiek basisonderwijs in Hengelo
mét behoud van identiteit voor toekomstbestendig
onderwijs. Dr. Schaepmanstichting en Stichting
Scholengroep Primato gingen op in de nieuwe
scholenstichting Symbio. Ook kinderopvangorganisatie Spring! Peuterspeelscholen hoort daar nu
bij. Daarnaast werden in Hengelo scholen en sportparken massaal rookvrij.

Sport, cultuur & recreatie

• Hengelo heeft een eigen
sportakkoord opgesteld. Hengelo wil
alle initiatieven aanmoedigen die een
maatschappelijke bijdrage leveren
aan een gezonder leven door te sporten en te
bewegen.
• Het Twentebad is grootschalig verbouwd. Het
is nu veel energiezuiniger en ook mindervaliden
kunnen het bad gebruiken. Het Twentebad werd
aangewezen als een van de weinige regionale
trainingscentra in het land.
• Hengelo Sport wist de afgelopen 4 jaar opnieuw
duizenden kinderen aan het sporten te krijgen.
Alle scholen in Hengelo deden er aan mee. De
zwemlessen zijn onverminderd populair. Afgelopen
periode vierde Hengelo Sport zelfs dat ze al 10 jaar
actief zijn met SWIM.
• In het najaar van 2021 opende museum en
kunstenschool Oyfo officieel de deuren in het
karakteristieke Hazemeijer. Een prachtig en
inspirerend resultaat!
• In februari 2018 hebben de colleges van Enschede
en Hengelo het historische besluit genomen om
samen één poppodium voor de regio Twente te
subsidiëren. Metropool heeft dat deze periode met
succes opgepakt. Helaas zorgde corona voor een
hele andere uitdaging voor het poppodium.
• De gemeenteraad heeft een nieuwe Cultuurvisie
vastgesteld. Aan de wens voor een vast kunstpodium wordt nog gewerkt.

Volksgezondheid & milieu

• De afgelopen jaren was de bestrijding
van de eikenprocessierups in Hengelo
gericht op plekken waar veel mensen
komen. Dat is in 2021 veranderd. Toen
zijn bijna alle eiken binnen de bebouwde kom (zo’n
15.000) preventief behandeld met een biologisch
bestrijdingsmiddel (aaltjes). Daardoor gaan de rupsen dood voordat ze overlast kunnen veroorzaken.
Daarnaast zetten we in op meer variatie in planten
en dieren (biodiversiteit). Bijvoorbeeld door anders
te maaien (ecologisch bermbeheer) en door meer
inheemse planten en bomen aan te planten. Zo
wordt het openbaar groen aantrekkelijk voor de
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
en -vlinder. In 2021 waren er beduidend minder
klachten over de eikenprocessierups.
• In de zomer van 2018 heeft Hengelo omgekeerd
inzamelen van afval ingevoerd; Hengeloërs brengen hun afvalzak over het algemeen weg naar de
ondergrondse container in plaats van dat het thuis
wordt opgehaald. Na bijna 4 jaar zijn Hengeloërs
behoorlijk aan dit nieuwe afvalinzamelsysteem
gewend. Volgens onderzoekers van onafhankelijk
onderzoeksbureau KplusV is door deze wijziging
(en de invoering van Diftar in 2012) de hoeveelheid
restafval in Hengelo fors afgenomen. Ook zijn
de gemiddelde afvalbeheerkosten en de afvalstoffenheffing voor huishoudens lager dan bij
andere (vergelijkbare) gemeenten. Een Hengeloër
heeft nog maar 77 kilo restafval per jaar. Hengelo
heeft daarmee de landelijke doelstelling gehaald:
maximaal 100 kilo restafval in 2020. Hengeloërs
zijn door de jaren heen hun afval ook steeds beter
gaan scheiden. Groot aandachtspunt volgens
de onderzoekers: de vervuiling van de oranje
container (verpakkingen).

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
& stedelijke vernieuwing

• Het bouwen van meer en
betaalbare woningen was
en blijft een belangrijke
opgave. Van 2018 tot en
met 2021 zijn er 972 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er 436
woningen toegevoegd door gebouwen geschikt
te maken als woningen, zoals De Telgenflat, de
voormalige Ariënsschool, de Bataafse Kamp en
het voormalige C&A pand.
• In 2021 is de Woonagenda 2021-2030 vastgesteld.
Onderdeel hiervan is dat er in deze periode 3.000
tot 4.500 woningen toegevoegd kunnen worden.
Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt met
Welbions. Beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.
• De Binnenstad en Hart van Zuid zijn aangewezen
als prioritaire gebieden, 1.050 nieuwe woningen
in Hart van Zuid en 650 in de Binnenstad. In Hart
van Zuid zetten we in op een woonmilieu dat er in
Hengelo nog niet is. Een hoogstedelijk, dynamisch
woonmilieu voor mensen die houden van uitgaan,
cultuur, wonen en werken in het hart van de stad,
met de voorzieningen dichtbij. Zoals het vernieuwde Industrieplein met het unieke skatepark.

Bestuur & ondersteuning

• Hengelo heeft de afgelopen
periode veel geïnvesteerd in
de Twentse samenwerking.
Want: wat goed is voor Twente, is goed voor
Hengelo en omgekeerd. Vanuit de Veiligheidsregio
Twente (VRT) is er samengewerkt bij het bestrijden van de coronapandemie. En de organisatie
van de samenwerking in de regio (voorheen Regio
Twente) is anders vormgegeven, zodat er meer
slagkracht is. Ook bij verschillende projecten trekt
Hengelo samen op met buurgemeenten. Het
verbeteren van het Twentekanaal is daarvan een
goed voorbeeld. Daarnaast wist Twente de Special
Olympics binnen te halen. Dit start komende juni
in ‘ons’ FBK-stadion!
• Verder hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening.
www. hengelo.nl is vernieuwd en overzichtelijker.
Vanuit het nieuwe stadhuis blijven we u ook de
komende periode graag helpen en ondersteunen
bij alle gemeentelijke zaken. Wees welkom!

