
Er zijn vier belangrijke thema’s waarop de gemeente Hengelo graag het verschil wil maken de komende 
periode: de binnenstad, het sociale domein, duurzaamheid en een open bestuursstijl. Wat heeft 2019 deze 
onderwerpen gebracht?

Naast de vier belangrijke thema’s hebben we ook op allerlei andere fronten 
het afgelopen jaar veel werk verzet in Hengelo. Een paar voorbeelden.

De binnenstad
In december 2019 zijn de laatste 
werkzaamheden afgerond aan de 
Enschedesestraat, Willemstraat en 
Pastoriestraat. Het grijs is definitief 
verleden tijd! Een warme en gezellige 
uitstraling afgewisseld met veel groen 
en bankjes is ervoor teruggekomen. 
De Enschedesestraat, Langestraat en  
Willemstraat vormen de voorbode van 
de vernieuwde Hengelose binnenstad. 
En we hopen dat het bij onze inwoners 
en bezoekers in de smaak valt. De eerste 
berichten zijn positief. De nieuwbouw 
en verbouwing van het stadhuis is bijna 
afgerond. Rondom het stadhuis wordt 
nog hard gewerkt aan de inrichting 
van de openbare ruimte, waarbij het 
Burgemeester Jansenplein wordt 
ingericht als evenementenplein. Het plan 
voor het marktplein bleek niet haalbaar. 
Eind november heeft de gemeenteraad 
daarom besloten dat er een nieuw 
participatietraject wordt opgestart voor 
de inrichting van dit prominente plein 
in Hengelo. Alle actuele informatie is te 
vinden op www.hengelo.nu.

Sociaal domein
De gemeente heeft de afgelopen jaren 
meer geld aan zorg uitgegeven dan dat 
daarvoor vanuit het Rijk binnenkwam. 
In 2019 hebben we daar al de nodige 
maatregelen voor getroffen. Om te voor-
komen dat de tekorten verder oplopen, 
hebben we het afgelopen jaar samen 
met partners gezocht naar andere 

Veiligheid 
•  Veiligheid bleef uiteraard een belangrijk 

aandachtspunt. 2019 eindigde helaas 
met enkele afschuwelijke incidenten. 
Toch neemt het aantal delicten in 
Hengelo al een aantal jaren af. 

•  In 2019 is onder meer geïnvesteerd 
in de aanpak van ondermijning en de 
bestrijding van zware criminaliteit. Zo 
hebben we samen met de politie veel 
inzet gepleegd op de handel in drugs 
en we hebben panden gesloten na het 
vinden van wietplantages.

•  In 2019 zijn regels vastgesteld met 
betrekking tot het organiseren van 
evenementen. We streven naar een 
goede balans tussen het stimuleren 
van evenementen en het beperken 
van de overlast. 

Verkeer, vervoer en waterstaat 
•  De Boekelosebrug en Laan Hart van 

Zuid zijn opgeleverd, waardoor het 
stadsdeel Hart van Zuid beter en 
sneller bereikbaar is. In november 
hebben veel Hengeloërs de opening  
met een unieke waterprojectie mee-

 gemaakt. 
•  In juli 2019 is de Kuipersdijk na een 

anderhalf jaar durende herinrichting 
weer geopend.Door vrijliggende fiets-

  paden en een groene middenberm is 
het een stuk veiliger geworden en kan 
het verkeer beter doorstromen. Dit 
werk is mede mogelijk gemaakt door 
provincie Overijssel en woningcorpo-
ratie Welbions.

De gemeente Hengelo kijkt terug op een mooi 2019. Samen 

met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere partners 

hebben we weer belangrijke en mooie dingen voor elkaar 

gekregen het afgelopen jaar. Op deze pagina leest u een aantal 

bijzondere mijlpalen en momenten van het afgelopen jaar.
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manieren om zorg te verlenen. Goedko-
per, maar altijd van goede kwaliteit. Ook 
de komende jaren zullen we nog volop in 
moeten zetten op deze omslag. 
Verder is er in 2019 ingezet op het voor-
komen en bestrijden van zorgfraude, 
om ervoor te zorgen dat het geld dat 
beschikbaar is voor zorg ook bij de 
mensen terecht komt die dat nodig 
hebben.

Duurzame stad
Duurzaamheid is absoluut een van de 
hoofdthema’s voor de komende jaren. 
Met Welbions en de inwoners is de 
gemeente in 2019 gestart met een 
meerjarenproject om de Nijverheid 
aardgasvrij te maken, mede dankzij een 
miljoenensubsidie van het Rijk. Ook op 
andere fronten is het gelukt om Hengelo 
duurzamer te maken.
 We hebben in 2019 een zonnepark 
aangelegd met bijna 1.000 zonne-
panelen op het dak van het Twentebad. 
Eind 2020 wil het Twentebad volledig 
aardgasvrij zijn.  
 In juni is de nieuwe Decentrale Energie 
Centrale (DEC) Noord aan de Laan Hart 
van Zuid officieel geopend. DEC is een 
zeer belangrijk onderdeel van het Henge-
lose Warmtenet. In de centrale wordt de 
restwarmte, die van Nouryon afkomstig 
is, opgewaardeerd tot een temperatuur 
die hoog genoeg is om huizen te verwar-
men (70 graden). 
In november 2019 is de Klimaatatlas 
voor Twentse gemeenten gelanceerd. 

Deze atlas brengt de verwachte  
 klimaateffecten voor 2050 op het gebied 
van wateroverlast, overstroming, droogte 
en hitte in kaart. Eind november gingen 
raadsleden en inwoners met elkaar in 
gesprek over de vraag hoe we ons goed 
kunnen voorbereiden op deze klimaat-
effecten. Meer informatie leest u op 
www.hengelo.nl/klimaatatlas. 

Open bestuursstijl
Hengelo wil een gemeente zijn met 
een goede dienstverlening en een open 
bestuursstijl. Het college van B en W en 
de gemeenteraad willen met inwoners 
en ondernemers werken aan oplossin-
gen voor Hengelo. In 2019 zijn we 
gestart met de Omgevingsvisie voor het 
Buitengebied. Inwoners hebben tijdens 
bijeenkomsten en via internet meege-
dacht over een lange termijn visie voor 
een mooi en vitaal buitengebied van 
Hengelo. Dit wordt in 2020 afgerond.

•  In augustus 2019 is gestart met de 
aanpak van de Deldenerstraat. Het 
kruispunt Thiemsbrug (Oldenzaalse-
straat, Deldenerstraat en Bornse-
straat) werd opnieuw ingericht om 
een afslag te maken naar het nieuwe 
parkeerterrein Kloosterhof. 

Economie 

•  In maart 2019 ontvingen we bericht 
dat Twente 72 miljoen euro extra krijgt 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat voor het verruimen van het 
Twentekanaal. De verdieping van het 
kanaal zorgt voor een impuls voor de re-
gionale economie en werkgelegenheid. 

Onderwijs
•  De gemeenteraad heeft in de laatste 

vergadering van het jaar extra geld vrij-
  gemaakt om ervoor te zorgen dat de 

twee stichtingen voor basisonderwijs 
Primato (openbaar) en Dr. Schaep-
man (katholiek) als één organisatie 
verdergaan. Samen willen de onder- 
wijsstichtingen het Hengelose onder-
wijs klaar maken voor de toekomst. 

Sport, cultuur en recreatie 
•  Begin dit jaar hebben Oyfo, BOEi, 

Vrienden van BOEi en de gemeente 
Hengelo een overeenkomst getekend 
die de komst van Oyfo naar de monu-
mentale voormalige Hazemeijer-

  fabriek in Hengelo mogelijk maakt. 
Het nieuwe onderkomen van de 
kunst- en techniekinstelling moet in 
de tweede helft van 2020 gereed zijn. 

•  46 sportclubs hebben subsidie ont-
vangen voor hun ruim 7.500 jeugd-

  leden en 10 sportclubs ontvingen een 
subsidie voor het opleiden van hun 
sporttechnisch kader.

Volksgezondheid, duurzaamheid 
en milieu
•  In juli 2018 zijn we begonnen met 

het omgekeerd inzamelen van afval. 
Ruim anderhalf jaar verder kunnen 
we concluderen dat Hengeloërs 
koplopers zijn als het gaat om afval 
scheiden. We zitten nu al zo’n 10 kilo 
onder de landelijke richtlijn voor 2020 
van maximaal 100 kilo per inwoner. 

•  De eikenprocessierups heeft het afge-
lopen jaar voor veel overlast gezorgd. 
De bestrijding van de rups bleek een 
tijdrovende en kostbare operatie. 

Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing
•  De gemeente Hengelo en de provincie 

Overijssel hebben in juli 2019 afspra-
  ken gemaakt om stedelijk wonen in de 

binnenstad van Hengelo en Hart van 
Zuid mogelijk te maken. 

•  In 2019 is begonnen met de uitgifte 
van kavels in Stromen (Dalmeden). 
Ook heeft de gemeente de Bataafse 
Kamp verkocht, waardoor er luxe 
appartementen in dit karakteristieke 
pand gerealiseerd gaan worden. 

•  Eind 2019 is de herinrichting van het 
Industrieplein afgerond, met het nieu-
we skatepark als topstuk! Het plein 
is een stuk overzichtelijker en mooier 
geworden. Dat komt mede dankzij de 
nieuwe beek én de vele bloembollen 
en bomen die geplant zijn. Het voor-

heen grijze plein ontpopt zich komend 
voorjaar tot een nieuwe groene oase 
in onze binnenstad.

Bestuur en ondersteuning 
•  Ook in 2019 hebben we onze dienst-
  verlening verder verbeterd. Daarbij 

zetten we in op verdere digitalisering. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de 
uitrol van MijnHengelo voor mensen 
met een uitkering. Zij kunnen nu veel 
gemakkelijker en sneller zaken digitaal 
met hun klantmanager regelen. 

Inwoners hebben het afgelopen 
jaar ideeën kunnen aandragen voor 
nieuwe (beleids)initiatieven. De 
gemeenteraad heeft een deel daar-
van overgenomen in de Begroting 
2020. Op de volgende pagina leest 
u daar meer over.



Veiligheid (8,7 miljoen)
•  In 2020 besteden we veel aandacht  

aan de bestrijding van woning-/
  bedrijfsinbraken en het tegengaan van 

diverse vormen van geweld. 
•  De aanpak van ondermijning en de 

bestrijding van zware criminaliteit 
wordt samen met de politie in 2020 
onverkort voortgezet. Onderdeel van 
het beleid  is ook om mensen een uit-
weg uit het crimineel milieu te bieden.  

•  Dit jaar wordt de samenwerking met 
de horeca in de binnenstad versterkt.  

Verkeer, vervoer en waterstaat 
(10,0 miljoen)
•  De gemeente investeert bijna 1,8 

miljoen euro in het verbeteren van het 
buitenterrein en de verkeersveiligheid 
rondom winkelcentrum Groot Driene. 

•  In 2020 gaan we verder met de recon-
structie van de Deldenerstraat, vanaf 
de Geerdinksweg. Het riool wordt 
vervangen en er komt meer groen.  

•  De Woolderesweg wordt veiliger 
gemaakt.

Economie (6,2 miljoen)

•  We versterken, verbeteren en promo-
  ten onze bedrijventerreinen en hopen 

in 2020 nieuwe ondernemers te 
mogen verwelkomen, bijvoorbeeld 
op De Veldkamp. Bovendien gaan 
we de samenwerking met bestaan-
de ondernemers verder verbeteren. 
Zij zijn immers onze belangrijkste 
ambassadeurs van onze innovatieve 
industriestad.

•  De economische aantrekkingskracht 
van onze binnenstad heeft ook in 
2020 volop onze aandacht.

Onderwijs (12,5 miljoen)
•  Via een life-coach worden kwetsbare 

jongeren van 23 tot 27 jaar begeleid 
bij het vinden van een goed toekomst-
perspectief (werk, studie). 

•  We breiden het aantal uren voor-
schoolse educatie uit van 5 naar 8 uur 
voor alle peuters. Voor peuters die een 
extra steuntje in de rug nodig hebben 
gaat dat van 10 naar 16 uur. 

Begroting 2020
Elk jaar maakt de gemeente een begroting. Daarin staat wat de gemeente dat jaar wil gaan doen en hoeveel 
geld dat mag kosten. De gemeente wil komend jaar graag extra kleur aanbrengen in de stad. De binnenstad 
verkleurt inmiddels in hoog tempo zowel letterlijk als figuurlijk. Niet alleen met de kleur van de stenen, maar 
ook wat betreft vergroening, evenementen en ‘reuring’. We timmeren op het gebied van duurzaamheid flink 
aan de weg en trekken daar fors extra geld voor uit. Ook hier kleurt de stad door onze inzet om meer groen 
toe te voegen en met de pilot aardgasvrije wijk. We zorgen er met elkaar voor dat Hengelo veilig en leefbaar 
is. We zetten in op meer toezicht en handhaving bij evenementen én in het sociale domein. De totale begro-
ting voor 2020 omvat bijna 305 miljoen euro. Op deze pagina leest u een paar voorbeelden wat we komend 
jaar zoal gaan doen. Meer informatie vindt u op www.financien.hengelo.nl.

Sport, cultuur en recreatie en 
openbaar groen (24,5 miljoen)

•  De FBK Games krijgen 65.000 euro 
extra, omdat het een belangrijk 
‘uithangbord’ is voor Hengelo.

•  Samen met partners gaan we aan 
de slag met een nieuwe Cultuurvisie. 
Beeldende kunst is een belangrijk 
aspect hierin.

•  De wijken Noord en Woolde krijgen 
dit jaar elk 75.000 euro te besteden 
oor het project ‘Van Grijs naar Groen’. 
Bewoners kunnen ideeën aandragen 
waarbij de verharding op gemeente-
grond plaatsmaakt voor groen.

•  Er is extra geld om de eikenprocessie-
  rups te bestrijden. Ongeveer 10.000 

gemeentelijke eiken worden nu behan-
deld met minuscuul kleine aaltjes, 
zodat de rups doodgaat voordat hij 
overlast kan veroorzaken. De ver-
wachting is dat het aantal rupsen en 
nesten hierdoor flink zal dalen. 

•  Veel organisaties hebben ideeën inge-
diend voor het verbeteren en verder 
ontwikkelen van het Weusthagpark. 
Gezamenlijk wordt hiervoor een plan 
gemaakt.

Sociaal domein (135,1 miljoen)
•  Ook in 2020 willen we dat onze inwo-
  ners zorg van goede kwaliteit ontvan-

gen als ze dat nodig hebben.
•  2020 staat in het teken van een 

heroriëntatie op ons beleid, om de 
gewenste kwaliteit van zorg en onder-
steuning (weer) in balans te krijgen 
met de budgetten die wij van het Rijk 
krijgen. Dat doen we samen met onze 
partners. 

•  Er is extra geld beschikbaar voor 
preventie en innovatie. 

•  Er is extra 50.000 euro beschikbaar 
om eenzaamheid tegen te gaan.

•  Ook is er 124.000 euro extra beschik-
baar voor het vroegtijdig signaleren 
van schulden, om zo inwoners te 
ondersteunen bij het tijdig oplossen 
van hun financiële problemen en 
daarmee grotere/andere problemen 
voorkomen. 

•  In 2020 wordt er een kinder-/jeugd-
 raad benoemd. 

Volksgezondheid, duurzaamheid 
en milieu (22,1 miljoen)
•  Door klimaatverandering wordt het 

warmer en natter. Iedereen moet zich 
aanpassen, om schade te beperken. 
Daarover gaan we graag met u in 
gesprek dit jaar, tijdens zogenoem-
de Klimaatdialogen. Als gemeente 
maken we het verschil door in onze 
projecten meer groen en water 
toe te voegen. Bijvoorbeeld bij de 
Marskant, de reconstructie van de 
Deldenerstraat en Deurningerstraat 
en het beekherstel van de Elsbeek en 
Drienerbeek. 

•  Ook in 2020 willen we onze inwoners 
stimuleren om hun afval nog beter te 
scheiden. Er is extra geld beschikbaar 
om de service te vergroten. Zo kunnen 
inwoners later dit jaar op gezette tij-
den hun grof huishoudelijk afval in de 
wijk tegen betaling kwijt. Ook pakt de 
gemeente de strijd tegen afvaldump 
intensiever op door een proef met 
cameratoezicht en meer handhaving 
en toezicht. Het vaste afvaltarief daalt 
met ongeveer vier euro.

Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing (24,8 miljoen)
•  Er is 175.000 euro beschikbaar voor 

het burgerinitiatief uit Beckum, om de 
leefbaarheid van deze dorpskern te 
verbeteren.

•  De ontwikkeling van binnenstad en 
Hart van Zuid krijgt prioriteit. Samen 
met bewoners en partners wordt een 
Omgevingsvisie voor deze gebieden 
opgesteld. 

Bestuur en ondersteuning 
(60,7 miljoen)
•  Ook in 2020 gaan we onze dienstver-

lening verder verbeteren, bijvoorbeeld 
door verdere digitalisering van het 
aanvragen van producten zoals voor 
standplaatsen en evenementen.

In 2020 werken we volop verder aan de uitvoering 
van het Actieplan Binnenstad:

»  Het parkeerterrein Kloosterhof, tussen Thiemsbrug en stadhuis, wordt 
binnenkort geopend.

»  Het Burgemeester Jansenplein wordt hét evenementenplein van Hengelo 
en daarmee ook autovrij. Dit is in mei/juni 2020 klaar.

»  De Ariënsschool, het Badhuis, het voormalige V&D pand én de Bataafse 
Kamp worden omgebouwd tot mooie appartementen.

»  Samen met de stad maken we een plan voor het marktplein.
»  We gaan verder met de herinrichting van de openbare ruimte in het 

kernwinkelgebied, bijvoorbeeld bij het eerste deel van de Nieuwstraat, 
waardoor het zogenoemde winkelachtje ontstaat.

»  Meer groen in de binnenstad.
»  In 2020 starten we met de herontwikkeling van het De Wetplein en de 
 Lambertuspassage. Dat duurt tot en met 2023. 

Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nu.

Wat gaan 
we doen 
in 2020

Vanaf 3 februari ontvangen we u graag weer in ons 
nieuwe stadhuis. Vanaf die locatie én met onze 
vernieuwde website willen we u ook in 2020 graag zo 
snel en goed mogelijk weer van dienst zijn.


