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Uw fractie heeft vragen gesteld over de consumentenbestedingen in niet-dagelijkse artikelen op 
basis van de cijfers uit het Koopstromenonderzoek in relatie tot de ontwikkelingen in de Hengelose 

binnenstad en de vrijetijdseconomie in het algemeen. In deze brief geven wij u antwoord op uw 
vragen.  

 
Algemene opmerking naar aanleiding van uw vragen 

In uw brief stelt u vele vragen en suggereert u dat de uitvoering van het, in november 2017 
unaniem door de raad vastgestelde Integraal Actieplan voor een Vitale Binnenstad (hierna: 

actieplan), onvoldoende bijdraagt aan het herstel van de bestedingen in de binnenstad. U haalt 
hierbij het regionale Koopstromenonderzoek (KSO) aan en vergelijkt de cijfers van het KSO 2015 

met de cijfers van KSO 2019.  
 

In algemene zin willen wij daar graag op reageren door aan te geven dat de uitvoering van de 
eerste maatregelen uit het actieplan in 2018 zijn begonnen en nog meerdere jaren doorloopt. In 

eerste instantie zullen de werkzaamheden zelfs leiden tot een verslechtering van de situatie omdat 
hierdoor ook overlast wordt gecreëerd door de werkzaamheden in de binnenstad. De eerste 

werkzaamheden zijn in december 2019 afgerond met de oplevering van de herinrichting van de 
Enschedesestraat. Het tweede grote project, het evenementenplein, is afgelopen zomer opgeleverd 

en in de komende jaren zullen nog vele projecten volgen. Het is dus onmogelijk om de effectiviteit 
van het actieplan te meten aan de hand van het door u aangehaalde koopstromenonderzoek omdat 

dit cijfers vergelijkt uit de periode 2015-2019 waarin nog geen van de grotere projecten 
daadwerkelijk was afgerond. 

  
Omdat wij als college net als de hele raad doordrongen zijn van de noodzaak tot het verbeteren 

van de binnenstad hebben wij ook stevig ingezet op de uitvoering van het door uw raad 
vastgestelde actieplan. Het is één van de belangrijkste speerpunten uit ons coalitieakkoord. Op dit 

moment is het nog te vroeg om dit met concrete metingen te staven. Bovendien zijn deze op dit 
moment niet meer te vergelijken met eerdere metingen als gevolg van de Coronacrisis.  

 
Wij en met ons onze binnenstadspartners zoals de SCH, KHN en Hengelo Promotie, maar ook 

andere partijen waar wij mee samenwerken zoals Inretail en externe deskundigen, zijn er vast van 
overtuigd dat we de goede weg hebben ingeslagen. De reacties onder de binnenstadsondernemers 

en het vertrouwen dat zij ons teruggeven en andere signalen die ons bereiken, geven ons aan dat 
we op de goede weg zijn. Dit wordt tevens ondersteund met de data uit de binnenstadsmonitor. 

We zijn er echter nog lang niet en we zullen de komende jaren fors blijven investeren in de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze binnenstad en het compacter maken daarvan. 

 
 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Vragen en antwoorden KSO 2019 versus 2015 
 

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

Antwoord: 
Zoals uit de inleiding blijkt delen wij uw zorg. 

 
Vraag 2: Wat is de reden volgens het college dat Hengelo het zoveel slechter doet dan andere 

gemeenten? 
 

Antwoord:  
Hiervoor is niet een eenduidige verklaring te geven. Het is een combinatie van factoren waardoor 

het centrum relatief minder presteert dan andere centrumgebieden. In heel Nederland zijn de 
centra van middelgrote steden het hardst getroffen door het veranderende retaillandschap. 

Internetwinkelen en veranderd consumentengedrag hebben de grootste impact op middelgrote 
steden. De middelgrote steden die vlak bij een grotere stad liggen zijn daarbij het hardst getroffen 

door vermindering van bestedingen. Met Enschede als grootste stad van de regio op minder dan 10 
km afstand voldoet Hengelo aan al deze criteria. Bovendien wordt gemeten over de periode 2015 

t/m 2019. Een periode waarin er nog niet of nauwelijks is geïnvesteerd in de Hengelose binnenstad 
en de uitvoering van het actieplan uit 2017 nog meer net is begonnen. In het laatste jaar van deze 

periode werd bovendien de belangrijkste winkelstraat heringericht waardoor deze tijdelijk minder 
toegankelijk was. Bovendien kent Hengelo een relatief zeer sterk aanbod van wijkwinkelcentra die 

een deel van de binnenstadsfunctie over hebben genomen en waar ook een aanzienlijk aanbod in 
de niet-dagelijkse sector is. Al met al is er een complex aan factoren waarbij er niet één eenduidige 

oorzaak kan worden aangewezen. 
 

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

 
Antwoord: 

Zie 2. 
 

Vraag 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? 

 
Antwoord: 

Het verbeteren van de koopkrachtbinding van onze eigen inwoners in het centrum is een 
kernopgave in het actieplan. De komende periode werken we aan concrete projecten en initiatieven 

die hieraan bijdragen. Dit doen we in samenwerking met onze binnenstadspartners SCH, Hengelo 
Promotie, KHN, Inretail en externe deskundigen. Ook in het BIZ plan ondernemers 2021-2025 is 

deze kernopgave opgenomen en uitgewerkt in concrete projecten voor de komende periode. Wij 
zetten niet in op nog meer onderzoek maar op uitvoering van eerder besloten acties. 

 
Vraag 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. 
 

Antwoord: 
Nee, zie inleiding. 

 
Vraag 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? 
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Antwoord: 
Nee, zie inleiding. 

 
Vragen en antwoorden vrijetijdseconomie 

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

 
Antwoord: 

We beschikken over cijfers van bestedingen in de vrijetijdseconomie voor Overijssel en Twente als 
geheel. Periodiek brengt Twente Marketing in opdracht van de Regio Twente en de provincie 

verslag uit van de ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie. In 2018 zagen we een stijgende lijn in 
de bestedingen (+20%), overnachtingen (+14%) en werkgelegenheid (+3,3%) ten opzichte van 

2015 (bron: kennisplatformoost.nl). Naast deze cijfers is in het KSO 2019 toerisme als apart 
onderdeel voor het eerst meegenomen in de cijfers. Een vergelijk met voorgaande jaren kan dus 

nog niet gemaakt worden. 
 

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

 
Antwoord: 

Nee deze cijfers zijn, zoals gezegd, niet voor handen. Wij beschikken wel over de cijfers van 
Overijssel en Twente als geheel.  

 
Vraag 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 gemeenten, uit het 
hiervoor besproken koopstromenonderzoek, het minder goed doen. Zowel qua omzet als qua 

besteding per inwoner?  
 

Antwoord: 
De aantrekkingskracht van de steden uit het bovenstaande rijtje verschilt en dat heeft te maken 

met het verschil in verzorgingsfunctie van de steden. De binnenstad van Hengelo heeft vooral een 
verzorgingsfunctie voor de eigen inwoners en daarnaast voor de omliggende kernen (Borne, Hof 

van Twente, Enschede en Oldenzaal). Het is niet realistisch om de binnenstad van Hengelo te 
vergelijken met de binnensteden van Zwolle, Enschede of Apeldoorn. Deze binnensteden hebben 

vooral een verzorgingsfunctie voor bezoekers van buiten de eigen gemeente waaronder ook veel 
toeristen.   

 
Met het actieplan zetten we de komende jaren in op het compact en aantrekkelijk maken van de 

binnenstad. Daarmee zetten wij in eerste instantie in op de eigen inwoners en bezoekers uit de 
omliggende gemeenten zoals Borne, Delden, Oldenzaal en Enschede. Het belangrijkste is de 

Hengeloër weer te binden aan de binnenstad en vervolgens ook de bezoeker van buitenaf. 
 

Vraag 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. 
 

Antwoord:  
Als gevolg van de door de gemeenteraad opgelegde bezuiniging op het thema vrijetijdseconomie is 

het vanzelfsprekend dat dit geen speerpunt is geweest van het college. 
De marketing en promotie van het toeristische en recreatieve aanbod heeft de Regio Twente 

ondergebracht bij Twente Marketing, hiervoor zijn sinds enkele jaren structurele middelen in de 
gemeentelijke begroting opgenomen. Lokaal ligt de uitvoering van de vrijetijdseconomie al geruime 

tijd bij Hengelo Promotie. Zoals is gebleken uit de -aan de gemeenteraad- verstuurde halfjaarlijkse 
rapportage van Hengelo Promotie, zijn er volop activiteiten uitgevoerd om het vrijetijdsaanbod in 

Hengelo en specifiek de binnenstad op de kaart te zetten en te promoten onder de bezoekers. Dit 
jaar heeft Hengelo Promotie incidenteel extra middelen ontvangen om de binnenstad beter te 
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positoneren zodat bezoekers en nieuw aan te trekken ondernemers de binnenstad nog beter weten 
te vinden.  

 
In 2019 hebben wij met het uitwerkingsplan evenementen de subsidie kaders voor Hengelo 

Promotie en de evenementenbijdrage herijkt en opnieuw vastgesteld. De uitkomsten hiervan zijn 
met de gemeenteraad gedeeld in een politieke markt in november. Uitkomst van deze politieke 

markt was dat er ingestemd kon worden met de kaders en daarmee ook de rol van de gemeente.  
 

Vraag 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. 
 

Antwoord: 
Wij delen uw mening dat er kansen liggen in de vrijetijdseconomie. Meer aandacht en geld 

besteden zal naar ons idee niet onmiddellijk leiden tot hogere bestedingen in de binnenstad. Wij 
zetten zoals gezegd volop in met het actieplan, met de opdracht aan Hengelo Promotie en de 

samenwerking met binnenstadpartners en ondernemers om de binnenstad aantrekkelijker te 
maken voor ondernemers en bezoekers om daarmee de consumenten bestedingen in de 

binnenstad te laten toenemen.  
 

Vraag 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. 
 

Antwoord: 
Samen met de binnenstadspartners heeft de gemeente een onderscheidende positonering voor de 

binnenstad gemaakt op basis van de kernwaarden die voortvloeien uit het DNA van Hengelo. Deze 
kernwaarden zijn ook met de gemeenteraad gedeeld. Er zijn dit jaar en worden komende tijd volop 

activiteiten uitgevoerd om de positionering uit te rollen om daarmee de bezoekers aan te trekken. 
Denk hierbij aan het onlangs gelanceerde stadsmerk, de promotiefilm, diverse campagnes, 

evenementen en het bidbook om nieuwe ondernemers aan te trekken. Met de gekozen 
positionering kunnen we de aantrekkelijke centrale ligging van Hengelo maximaal benutten.  

 
Vraag 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? 

 
Antwoord: 

Wij zijn het eens met uw stelling, maar zien allereerst kansen om de eigen inwoner meer te binden 
aan de binnenstad wat leidt tot een groei van de lokale bestedingen in de binnenstad. Een 

binnenstad die aantrekkelijk is voor de eigen bevolking en waar de eigen bevolking trots op is zal 
ook aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten Hengelo. 

 
We vertrouwen erop hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


