
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 

T.a.v. de heer J. Scholten 
Postbus 18  

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA Hengelo  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

bruisende binnenstad 2309895  8 januari 2019 

Geachte heer Scholten, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 10 december 2018 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de binnenstad van Hengelo. U 

omschrijft daarbij in uw inleiding dat sommige bewoners van Hengelo de binnenstad omschrijven 
als spookstad en u doet melding van een gerucht over het mogelijke vertrek van een winkel. 

 
Reactie 

Alvorens in te gaan op uw vragen willen wij graag in algemene zin reageren op uw brief. 
 

U haalt een gerucht aan in uw brief. Dit vinden wij in dit verband ongepast, zeker ook omdat u 
daarbij de naam van de winkel noemt. Dit kan uitermate schadelijk zijn voor de betreffende winkel. 

Wij wijzen u erop dat door leden van uw partij eerder ook dergelijke geruchten zijn geuit in de 
gemeenteraad die nergens op gebaseerd bleken te zijn. Dit leidde destijds tot groot ongenoegen bij 

de genoemde winkelketen. 
 

Daarnaast omschrijft u dat sommige inwoners Hengelo een spookstad vinden. Wij staan open voor 
kritiek maar kunnen niets met dergelijke kretologie. Dit draagt ook niet bij aan het aantrekkelijker 

maken van onze binnenstad en het belang van Hengelo. In november 2017 is het Integraal 
Actieplan voor een Vitale Binnenstad unaniem vastgesteld in uw raad. Daaruit blijkt dat er nog veel 

moet gebeuren in onze binnenstad en daar werken wij en vele partijen in de binnenstad met ons 
heel hard aan en verschillende acties zijn intussen al in uitvoering genomen. Het college heeft dit 

niet voor niets als één van de speerpunten van het collegebeleid benoemd. 
 
Concreet stelt u drie vragen die wij hieronder zullen beantwoorden. 

 
1. Kunt u aangeven of het college een goed beeld heeft van ondernemers waarvan de 

huurcontracten op korte termijn verlopen en die wellicht voornemens zijn om Hengelo te gaan 
verlaten? Zo ja, kunt u aangeven wat het college doet om deze ondernemers voor Hengelo te 

behouden? 
 

Wij hebben veel contacten met onze ondernemers in de binnenstad maar kennen niet van alle 
huurcontracten de looptijden en kennen ook niet van alle ondernemers hun plannen voor 

uitbreiding, vertrek of verplaatsing. Dit betreft vaak bedrijfsgevoelige informatie die lang niet 
iedereen wil delen. Zoals bij u bekend hebben wij bovendien bureau Vierders ingehuurd om ons te 

helpen bij zowel acquisitie voor de binnenstad als ook het vasthouden en indien gewenst 
verplaatsen van bestaande Hengelose ondernemers in of naar de binnenstad. 

 
2. Een schone en goed onderhouden binnenstad is voor ondernemers veel aantrekkelijker om zich 

te vestigen en zal ook bijdragen aan een positieve beeldvorming van bezoekers. Bent u het 
met ons eens dat de huidige staat van enkele plekken niet bijdraagt aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor ondernemers? Wij zouden graag zien dat de binnenstad beter wordt 
onderhouden en de graffiti en poster(resten) worden verwijderd en hier beter op wordt 
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gehandhaafd. Kunt u ons toezeggen dat deze werkzaamheden op korte termijn worden 

uitgevoerd en dat hier in de toekomst beter op wordt gehandhaafd? 
 

Wij delen uw mening dat een schone goed onderhouden binnenstad aantrekkelijker is voor 
bezoekers en daarmee ook voor ondernemers. De meeste van de door u aangehaalde locaties 

hebben betrekking op privé-eigendom. Waar mogelijk spreken wij samen met de stichting 
Centrummanagement ondernemers en/of pandeigenaren aan op hun verantwoordelijkheid. 

 
3. Deelt de wethouder onze zorgen, dat de binnenstad meer in een woonwijk dan in een 

stadscentrum met een gezonde mix van wonen, detailhandel en horeca verandert? Zo niet, wat 
vindt u een goede verhouding van wonen, detailhandel en horeca? Ondervinden de reeds 
gevestigde ondernemers in de toekomst geen negatieve gevolgen van de 

bestemmingsplanwijzigingen van detailhandel naar wonen? Dragen de huidige ontwikkelingen 
positief bij aan het vestigingsklimaat voor ondernemers. Zo ja, waaruit blijkt dat? 

 
Wij delen uw zorg ten aanzien van wonen in de binnenstad niet. In het integraal actieplan voor een 

vitale binnenstad waar uw partij mee heeft ingestemd, is versterking van de woonfunctie één van 
de acties om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Leegstand is één van de grootste problemen 

en bedreigingen voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ook uit adviezen van landelijke 
vooraanstaande partijen blijkt dat een versterking van de woonfunctie in de binnenstad, gericht op 

het aantrekken van verschillende doelgroepen, kan bijdragen aan een aantrekkelijke en levendige 
binnenstad. Daarbij moet er wel oog zijn voor de belangrijkste functie van de binnenstad. Namelijk 

een aantrekkelijk winkel- en verblijfsklimaat. Wij willen om die reden niet meewerken aan het 
realiseren van woonfuncties op de begane grond in winkel- en horecapanden binnen het 

kernwinkelgebied of het horecagebied. 
 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


