
 
 

 
 
College voor Burgemeester en Wethouders 
datum: 28-08-2020 
betreft: Schriftelijke vragen ontwikkeling niet dagelijkse bestedingen binnenstad in relatie tot 
toerisme/vrijetijdseconomie. 
 
 
Geachte College, 
 
De afgelopen periode heeft Lokaal Hengelo signalen gekregen dat we als Hengelo op het 
gebied van economische ontwikkeling de slag missen ten opzichte van andere gemeenten. 
Dit zien we vooral terug in de bestedingen van onze binnenstad, een onderwerp waar we in 
Hengelo al enkele jaren mee bezig zijn maar nog niet de gewenste opgaande lijn te pakken 
hebben. Lokaal Hengelo krijgt het idee dat het college en voorgaande college’s een 
onderwerp laten liggen waar andere gemeenten zich juist op verbeterd hebben. Hier komen 
wij op een later moment op terug. 
 

Koopstromenonderzoek 2019 versus 2015 
 
Uit het “koopstromenonderzoek 2019” Koopstromenonderzoek verstrekt waardevolle 
informatie blijkt dat Hengelo achterblijft ten opzichte van andere gemeente voor wat betreft 
niet dagelijkse bestedingen in de bestand. Vergelijken we de ontwikkeling met het 
onderzoek uit 2015 dan zien we dat Hengelo het ook fors slechter doet dan 2015, dit in 
tegenstelling tot veel andere gemeenten die zich wel wisten te verbeteren ten opzichte van 
2015. Op zich niet gek natuurlijk gezien de economische groei, maar waarom Hengelo het 
juist fors minder doet dan 2015 terwijl we toch al even bezig zijn om juist de trend te keren is 
de vraag die bij ons dan ontstaat. Hieronder de tabel waarin we de niet dagelijkse 
bestedingen in de binnenstad van de gemeenten die aan het onderzoek mee hebben 
gedaan in 2019 vergeleken met die van 2015: 

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Nieuwsoverzicht/Koopstromenonderzoek-verstrekt-waardevolle-informatie.html
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Nieuwsoverzicht/Koopstromenonderzoek-verstrekt-waardevolle-informatie.html


 
 

Toelichting tabel: 
Deze tabel toont per gemeente de omzet niet dagelijkse bestedingen in de binnenstad in 
2019 in vergelijking tot 2015. Voor een objectief vergelijk hebben de omzet ook gedeeld door 
het aantal inwoners van de betreffende gemeente. Zo zie je dat gemeente Hengelo in 2019 
63,4 mln omzet had, 16,6 mln minder dan in 2015 toen de binnenstad nog een omzet van 80 
mln genereerde. Per inwoner deed de binnenstad in 2015 nog 987 euro omzet per inwoner, 
in 2019 is dit gedaald naar 781 euro. 
 

Analyse tabel: 
Waar vrijwel alle gemeenten tov 2015 gelijk zijn gebleven in omzet niet dagelijkse 
bestedingen in de binnenstad is Hengelo er 16,6 mln op achteruit gegaan. Daarnaast is te 
zien dat de gemiddelde besteding per inwoner in 2019 1.398 euro is, in Hengelo halen we 
slechts een omzet van 798 euro per inwoner. Er zijn gemeenten die zelfs fors meer doen per 
inwoner!  

Vragen 
 
Op basis van bovenstaande heeft Lokaal Hengelo de volgende vragen aan het college: 
 

1. Is het college zich bewust van deze negatieve ontwikkeling in tegenstelling tot vrijwel 
alle andere gemeenten uit het onderzoek? 

2. Wat is de reden volgens het college dat Hengelo het zoveel slechter doet dan andere 
gemeenten? 

3. Waardoor komt het volgens het college dat Hengelo zo’n lage besteding per inwoner 
heeft ten opzichte van andere gemeenten? 



4. Is het college het eens met Lokaal Hengelo dat we moeten onderzoeken wat wij in 
Hengelo beter kunnen doen om zo de omzet in onze binnenstad te laten groeien om 
zo de ondernemers in de binnenstad te steunen en de binnenstad te laten bruisen 
net als in andere gemeenten? 

5. Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat de cijfers tonen aan dat het integraal 
actieplan uit 2017 nog niet tot de gewenste verbetering heeft geleid en de trend nog 
niet is gekeerd? Als u het niet met ons eens bent zien wij graag een cijfermatige 
onderbouwing waarom dit niet het geval is. 

6. Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat het tijd wordt dat we het integraal 
actieplan uit 2017 gaan evalueren en dat we deze cijfers in de beschouwing 
meenemen? 

 

Toerisme/vrijetijdseconomie 
 
Voor wat betreft consumentenbestedingen is de trend dat consumenten meer geld besteden 
aan toerisme en vrijetijdsbestedingen, tegenwoordig ook wel genoemd de 
vrijetijdseconomie. 
 
De komende jaren zal deze trend zich doorzetten, dit zien we ook in Twente. Veel 
Nederlanders maar ook buitenlanders weten Twente te vinden om hun vrije tijd te benutten. 
Veel omliggende gemeenten hebben hier al op ingespeeld en plukken hier nu de vruchten 
van. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Borne Het winkelgebied van Borne zit in de lift: 
toeristen ... - Tubantia en Goor Inwoners en toeristen geven Hof van Twente een ... - 
Tubantia. Lokaal Hengelo kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de andere gemeenten 
uit het eerder genoemde Koopstromenonderzoek, die het beter doen dan Hengelo dit mede 
te danken hebben aan het trekken van mensen buiten de gemeente naar de binnenstad. 
 
Als Lokaal Hengelo zijn we aan het onderzoeken hoe gemeente Hengelo inspeeld op deze 
ontwikkeling. Dit onderzoek heeft tot nu toe niet veel meer opgeleverd dan een oude nota 
Vrijetijdseconomie Hengelo 2011-2021, gedateerd juni 2010 en het feit dat de gemeente 
Hengelo het budget voor promotie van Hengelo buiten Hengelo enkele jaren geleden stop 
heeft gezet. 
 

Vragen 
 
Op basis van bovenstaande heeft Lokaal Hengelo de volgende vragen aan het college: 
 

1. Kan het college ons de trend vwb bestedingen in het kader van de vrijetijdseconomie 
van de afgelopen jaren inzichtelijk maken? 

2. Kan het college ons inzichtelijk maken hoe de trend vwb bestedingen in het kader 
van de vrijetijdseconomie zich verhoud tot de landelijke trend en die van omliggende 
gemeenten? 

3. Als Lokaal Hengelo krijgen we het gevoel dat wij minder mensen van buiten Hengelo 
naar onze (binnen)stad weten te trekken waardoor wij het ten opzichte van andere 

https://www.tubantia.nl/borne/het-winkelgebied-van-borne-zit-in-de-lift-toeristen-zijn-positief%7Ea2e6e150/
https://www.tubantia.nl/borne/het-winkelgebied-van-borne-zit-in-de-lift-toeristen-zijn-positief%7Ea2e6e150/
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/inwoners-en-toeristen-geven-hof-van-twente-een-fraaie-7-8-en-8-als-rapportcijfer%7Eab2910a4/
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/inwoners-en-toeristen-geven-hof-van-twente-een-fraaie-7-8-en-8-als-rapportcijfer%7Eab2910a4/


gemeenten, uit het hiervoor besproken koopstromenonderzoek, het minder goed 
doen. Zowel qua omzet als qua besteding per inwoner?  

4. Op basis van de beschikbare informatie krijgt Lokaal Hengelo het beeld dat de 
vrijetijdseconomie de afgelopen jaren geen speerpunt is geweest in Hengelo. Graag 
verneemt Lokaal Hengelo van het college of dit beeld klopt of niet. 

5.  Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat, gezien dat de trend is dat de 
bestedingen in de vrijetijdseconomie alleen maar verder groeien, hier als Hengelo 
meer aandacht aan besteden een kans is om de bestedingen in onze gemeente 
maar zeker ook in de binnenstad te laten groeien? Zo niet, dan ontvangen wij graag 
een onderbouwing waarom het college een andere mening is toegedaan. 

6. Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat wij als Hengelo onze centrale ligging 
in Twente te weinig benutten? Hengelo als huiskamer van Twente, dorps genoeg 
voor een gezellige en gemoedelijke sfeer, stads genoeg voor alle gewenste 
faciliteiten. 

7. Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat meer mensen van buiten Hengelo 
naar onze (binnen)stad weten te trekken leidt tot een groei van de bestedingen, wat 
weer aantrekkelijk is voor ondernemers om zich te vestigen in onze (binnen)stad? 
 
Fractievoorzitter Lokaal-Hengelo 
Seviye van Wier-Koca  
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