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Van donker naar licht  
Hengelo staat in het licht 

Dit glas werd 56 jaar geleden uitgegeven ter gelegenheid van 
de ingebruikname van het nieuwe stadhuis. U bent vandaag 
uitgenodigd om met mij alvast een klein kijkje te nemen in dat 
gerestaureerde stadhuis. Wat is het mooi geworden! 

Beste gasten, welkom op deze prachtige, voor ons zo 
vertrouwde plek. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik ernaar uit heb 
gekeken om u hier weer te ontmoeten.  

Namens de gemeenteraad, het college en namens al onze 
medewerkers wens ik u een licht en feestelijk 2020 toe. 

Een speciaal welkom voor onze ereburgers, onze inwoners die 
ik het afgelopen jaar een Koninklijke Onderscheiding of 
Nijverbij heb mogen opspelden und unsere liebe Freunden aus 
Emsdetten ins besonderes Bürgemeister Moenikes. 

Ook een hartelijk welkom voor de Hengeloërs die zich in 2019 
op een bijzondere manier hebben onderscheiden, onze 
talenten! U weet ondertussen van mij hoe trots ik op deze 
mensen ben. Daarom stel ik ze hier straks aan u voor.  

Voordat ik met u wil kijken naar het komende jaar wil ik eerst 
met u stilstaan bij die aangrijpende gebeurtenis eind 2019.  

Op kerstavond heeft door een zeer ernstig geweldsmisdrijf een 
jonge vrouw het leven verloren. Chantal de Vries. Afschuwelijk 
voor haar nabestaanden. Ook voor de buurt heeft dit veel 
impact. Ik ben gisteren bij de familie geweest en zij 
organiseren zondag een stille tocht. Om 19.00 uur bij de ingang 
van het Prins Bernhardplantsoen. Uiteraard ondersteunen wij 
dit initiatief om zo in saamhorigheid Chantal de Vries te 
herdenken. De familie stelt uw komst op prijs.  

Samen deze gevoelens van verdriet, verbijstering en woede 
delen, kan helpen. Want dit zijn de gevoelens die nu in ons 
zitten. Vanaf het moment dat ik Kerstnacht door de politie op 
de hoogte werd gesteld, zijn ook bij mij dit de emoties die 
leven.  



En dan is het heel dubbel. Want deze week ontving ik de 
veiligheidscijfers van de politie over 2019. Het wrange, en 
positieve, is dat daaruit blijkt dat Hengelo veiliger is geworden. 
Na het vreselijke bericht over het misdrijf op Kerstavond en het 
bericht over de bedreiging met een vuurwapen aan de 
Parallelweg voelt het raar om deze cijfers te horen. We voelden 
deze laatste weken niet wat de harde cijfers op papier beweren. 
Ik hoop dat we dit snel wel weer gaan voelen! 

Terug naar vandaag en het jaar wat voor ons ligt. Wij gaan 
elkaar dit jaar op vele momenten ontmoeten. Want 2020 is een 
heel speciaal en feestelijk jaar voor onze stad.  
Wij gaan van donker naar licht. Op vele manieren. In 
chronologische volgorde neem ik u mee.  

Allereerst gaan wij hier in het stadhuis het licht weer aandoen. 
Vandaag heel even, terwijl we nog volop aan het klussen en 
verhuizen zijn. U ziet dat om u heen. En toch wilden we u graag 
nu al hier ontvangen.  

Vanaf 3 februari kunt u hier weer bij ons terecht. Eindelijk weer 
in het centrum van de stad, waar wat mij betreft de gemeente 
hoort. Midden tussen de inwoners, zodat we overal om ons 
heen voelen, horen, proeven wat er speelt.  
 
Een stevige impuls voor de binnenstad! Mooi ook om te melden 
dat de catering in ons nieuwe stadhuis wordt verzorgd door de 
Hengelose horeca. Onder coördinatie van Visschedijk zal de ene 
dag de pasta van Intenzo hier geserveerd worden en de andere 
dag de salade van Stravinsky. Deze middag wordt u van uw 
hapje en drankje voorzien door de Twentsche bierbrouwerij.  
 
De opening van het stadhuis is echt iets wat we samen met u, 
met de hele stad, gaan vieren. Op 3, 4 en 5 april is er een 
feestelijk openingsweekend met voor elke leeftijd een 
aansprekend programma.  
Wat dacht u van een Concert door Concordia met de symfonie 
‘Hangi Lauha’; een compositie over de geschiedenis van 
Hengelo. En een Bevrijdingsconcert door het Twents Jeugd 
Harmonie Orkest & Jeugdorkest Wilhelmina. Maar uiteraard ook 
een open huis met rondleidingen, waarbij u op elke hoek wordt 
verrast door optredens van verschillende Hengelose sport-, 



muziek en theaterverenigingen. Op zaterdagavond 4 april 
komen we nog met een geweldige verrassing voor de 
Hengelose jeugd. Ik mag de naam nog niet noemen, maar voor 
deze artiest is onze stadhuishal vast te klein!  
Kortom, voor elk wat wils en u bent van harte welkom! U leest 
het maar eens rustig na op het programma dat u bij vertrek 
ontvangt.  

Maar het houdt niet op bij alleen dit openingsweekend. Ter ere 
van de opening mogen verenigingen het hele jaar gebruik 
maken van de stadhuishal! Ook zij hebben de hal gemist. TCOV 
bijvoorbeeld kan niet wachten om hier weer voor u op te 
treden.  

Terug naar ons thema; van donker naar licht slaat voor mij 
vooral op de grootste mijlpaal die wij dit jaar samen vieren: 
Hengelo is op 3 april 75 jaar geleden bevrijd. Van de donkere 
oorlog gingen we naar het feest van de bevrijding.  

3 april moest daarom voor mij ook de dag worden dat we de 
opening van het stadhuis vieren. Het stadhuis is namelijk het 
toonbeeld van de wederopbouw. Het staat symbool voor de 
periode dat we van een dorp een stad werden. Dat het weer 
licht werd voor de Hengeloërs.  

We starten het vieren van de bevrijding bij de opening van het 
stadhuis. Ook dat laat ik een verassing, maar het zal zeer 
bijzonder zijn. In ieder geval zal er een speciaal 
bevrijdingsconcert zijn van Armonia, hier in deze hal.  

Verder vieren we de bevrijding op 24 april met een 
vrijheidsconcert van de Koninklijke Militaire kapel Johan Willem 
Friso. En 5 mei zal een speciale dag zijn waarop we 
veteranendag combineren met de viering van 75 jaar vrijheid. 

U ziet onze stad elke dag mooier worden. Er is veel 
gerealiseerd in het afgelopen jaar.   
Was u bij de opening van de Boekelosebrug in november met 
de bijzondere lichtprojectie op het water?  
Heeft u al eens een ijsje gegeten zittend op het bankje midden 
in de kerktuin voor de Lambertusbasiliek?  
Wat vindt u van het warme cortensstaal dat overal in de 
binnenstad zichtbaar wordt?  
Het gebied achter het station met het skateplein is prachtig 



geworden toch?  
En heeft u meegedaan aan de gesprekken om een 
omgevingsvisie voor ons buitengebied op te stellen? 
 
Wij hebben in deze stad, net als 75 jaar geleden, zoveel 
mensen die de mouwen opstropen en ergens voor gaan. Die 
zich bemoeien met Hengelo om deze stad mooier te maken. Die 
zich inzetten voor onze stad en dus voor u. Die onze stad 
bijzonder maken.  
Dat is de aard van de Hengeloër, dat zit in onze genen, dit is 
ons DNA. Betrokken, vaardig en vindingrijk, idealistisch en 
praktisch.  

Ik ben trots op deze mensen. Want hier komt het altijd op 
neer: het zijn de mensen die het verschil maken.  
En dan komt de wilskracht van de Hengeloër ons altijd goed 
van pas.  
 
Van donker naar licht; de tijd om te oogsten, om onze vrijheid 
te vieren en als gemeente weer in het centrum te zijn waar we 
thuishoren.  
Bij dat alles hoort wat ons betreft een nieuwe stijl van het huis. 
Die deze mooie fase markeert waarin Hengelo zich bevindt. Die 
recht doet aan de aard van de Hengeloër, aan onze wilskracht, 
die terug gaat naar onze basis, ons ontstaan.  

Ik ben zeer verheugd dat nu het moment is aangebroken 
waarin ik u de nieuwe Hengelose huisstijl mag tonen. Na 30 
jaar (!) gaan we afscheid nemen van ons huidige logo.  
Allereerst stel ik u voor aan de bedenkers: de heren van 
Creative Bastards. Begonnen als jonge honden in de Creatieve 
Fabriek in Hengelo en uitgegroeid tot een volwaardig, zeer 
creatief bureau. Uit de vele lokale bureaus die een concept voor 
onze nieuwe huisstijl hebben gepresenteerd, waren zij degene 
met het meeste oog voor onze ontstaansgeschiedenis en de 
aard van de Hengeloër.  

Daar gaat ie: 

-------[Filmpje]------ 



Met dit krachtige gestileerde gemeentewapen, omgevormd naar 
de huidige tijd, gaat de gemeente Hengelo zich de komende 
jaren profileren in een nieuwe en warme huisstijl. 

 
De nieuwe huisstijl gaan we geleidelijk invoeren. U zult op 
steeds meer plekken in de stad deze stijl gaan zien.  
Op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan de nieuwe 
website. U zag al wat beelden in het filmpje. Op 3 februari als 
we weer werken vanuit dit stadhuis gaat deze nieuwe website 
live.  
Onze dienstverlening leveren wij dan weer vanuit het hart van 
de stad, met uw vragen en wensen als centrale middelpunt. Dat 
geldt ook voor onze nieuwe gemeentelijke website. Die zet ú 
centraal. We monitoren continu waar u naar op zoek bent en 
dat zetten we prominent op de homepage van de nieuwe 
website. Zodat we steeds aan uw vraag kunnen voldoen. 
Daarom hebben we bij de realisatie van onze nieuwe website 
ook al vele Hengeloërs mee laten denken. Zij staan hier 
vandaag ook in de hal. Ik dank jullie hartelijk voor alle inbreng! 

Vanaf 3 februari surft u allen zelf maar eens rustig rond op 
onze nieuwe site.  

Ik ga afsluiten. Ik heb u net meegenomen in de weg van onze 
stad vanuit het donker naar het licht. 2020 wordt voor Hengelo 
een jaar met vele lichtpunten!  

Ik hef nu nogmaals met u het glas, dit keer een vol glas.  
Beste mensen, Hengelo staat in het licht. Dat gaan we dit jaar 
samen vieren! Ik hoop u op al die bijzondere momenten te 
zien. Nogmaals, het programma ontvangt u bij vertrek. 

Proost op dit nieuwe jaar! Ik kom straks nog bij u terug met 
onze Hengelose talenten. 

 
 
 


