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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Informerende brief Agenda voor 
Twente 

3478439  13 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Ter kennisname sturen wij u een afschrift van de uitgaande brief richting de Twente Board met 
daarin opgetekend een aantal opmerkingen naar aanleiding van de uitgangspunten voor een 

nieuwe investeringsagenda voor Twente (2023-2027).  
 

Op 4 juli 2022 heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden, waarin u met ons college en de 
Twenteboard heeft gesproken over de uitgangspunten voor een nieuwe investeringsagenda voor 

Twente. Hierbij sloot de heer J. Kerkwijk vanuit Twente Board (development) aan. U heeft in deze 
bijeenkomst vele vragen beantwoord gekregen en input kunnen leveren op deze uitgangspunten. 

Het presidium heeft nadien aangegeven dat het een goede bijeenkomst was en dat er vanuit de 
raad niet de behoefte was om verdere actie te ondernemen. Opmerkingen en eventuele 

zienswijzen vanuit alle Twentse raden op de voorliggende uitgangspunten voor de nieuwe Agenda 
voor Twente worden uiterlijk 15 september 2022 retour verwacht door de Twente Board. 

 
Vanuit het college van B en W hebben wij via bijgaande brief (bijlage 1) de Twente Board een 

aantal punten meegegeven, waarvan wij denken dat deze aandacht vereisen in de nieuwe Agenda 
voor Twente. Deze opmerkingen en aandachtspunten kunt u lezen in de uitgaande brief naar 

Twente Board (bijlage 1).  
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Input uitgangspunten 
Investeringsagenda voor Twente 

3478439  13 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 4 juli 2022 heeft een raadsbijeenkomst plaatsgevonden, waarin de Hengelose gemeenteraad 
met ons college en de Twenteboard heeft gesproken over de uitgangspunten voor een nieuwe 

investeringsagenda voor Twente. Dit conform de afspraken die hierover bij de instelling van de 
bestuursovereenkomst sociaaleconomische structuurversterking en de vernieuwde Twenteboard 

zijn gemaakt. Hierbij sloot de heer J. Kerkwijk vanuit Twente Board (development) aan. Onze raad 
heeft in deze bijeenkomst vele vragen beantwoord gekregen en input kunnen leveren op de 

uitgangspunten. Nogmaals dank voor deze bijeenkomst. Het presidium van onze gemeenteraad 
heeft nadien eveneens aangegeven dat het een goede bijeenkomst was en dat er vanuit de raad op 

dit moment niet de behoefte is om verdere actie te ondernemen.  
 

Recapitulerend willen wij nogmaals benadrukken, wat wij deels bij de behandeling van de concept 
uitgangspunten van de nieuwe Agenda voor Twente op 8 juni jl. in het bestuurlijk overleg 

sociaaleconomische structuurversterking (BOSS) al hebben aangegeven:  
 

1. Wij vinden het van groot belang, zoals we ook in onze brief aan de gemeenteraad in de 
aanloop naar de bijeenkomst van 4 juli jl. hebben geschreven, om te blijven focussen in de 

nieuwe Agenda voor Twente op Twente als technologische topregio. Dat is wat Twente 
onderscheidt op regionale, landelijk en Europees niveau en het sluit ook aan op hetgeen in 

de vorige Agenda voor Twente in gang is gezet. We zien in de definitieve uitgangspunten 
van de nieuwe Agenda voor Twente dat daaraan voor een flink deel gehoor is gegeven. 

Niettemin blijft aandacht voor de focus op de technologische topregio in onze ogen van 
belang. 

2. Daarnaast willen wij aanstippen dat jong talent (bijvoorbeeld kenniswerkers of creatieve 
vakmensen) erg belangrijk zijn voor onze economie. We bedienen die echter tot nu toe te 

weinig in de woningvoorraad. Veel jonge mensen missen in Twente de geschikte woningen 
en bijhorende stedelijke dynamiek en trekken (mede) daarom weg. Daarom is het zaak om 

in Twente een leefmilieu te creëren waarmee we deze doelgroep vast kunnen houden. Zo 
heeft Twente een unieke propositie om rondom stationslocaties in een groene omgeving 

vestigingsmilieus te ontwikkelen voor combinaties van wonen, werken, ontmoeten en 
studeren. Hiermee versterken we de stedelijke dynamiek en behouden we meer jong talent 

in de regio. 
3. Om Twente door te ontwikkelen als groene technologische topregio is het noodzakelijk om 

jong talent te behouden en Twente richting deze te doelgroep te presenteren als sterk 
alternatief voor de Randstad. Hiervoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn, (versnelling van de) geschikte woningbouw, aantrekkelijke 
(groene) werklocaties en hoogstaande culturele voorzieningen. 

4. De koppeling tussen de economische strategie van Twente Board en het Bruto Twents 
Geluk en brede welvaart moet in deze investeringsagenda duidelijk naar voren komen. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Brede welvaart vormt immers ook de toetsingsbasis voor de volgende tranches van de 
regiodeals.  

5. Het energienetwerk is dusdanig overbelast dat het een harde voorwaarde is voor bedrijven 
om zich te vestigen. Het verdient de aandacht om te investeren in (lokale) energie, zonder 

dat het de leefomgeving aantast.  
6. De versterking van de agglomeratiekracht rondom Twentse topwerklocaties (waaronder 

High Tech Systems Park) verdient aandacht in de Agenda voor Twente. 
 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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