
 

 

 

Onderwerp : Schriftelijke vragen met betrekking tot Politieke Markt 26-01-2021 
Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid : Plan van Aanpak 

 

Hengelo, 27-01-2021. 

Een gedegen en uitvoerig plan van aanpak leidt meestal tot een besluitvorming die brede 

maatschappelijke instemming geniet. Lokaal Hengelo is voorstander van een plan die in de basis een 

goede participatie van de doelgroepen geniet. 

 

Wat evenwel opvalt in het plan is een devaluatie van de raad en daarbij de zorg of hiermee de 

directe democratie niet verder uitgehold wordt. De raadsleden zijn immers volksvertegenwoordigers 

en hebben een controlerende taak richting B&W. In een eerste presentatie werd reeds om 

vertrouwen gevraagd, maar dan vraagt men in feite de raad om de democratische rol terzijde te 

leggen. Anderzijds willen we ook opmerken dat eerdere processen (e.g. marktplein,..)  in het 

verleden niet meteen tot een vertrouwen hebben geleid; op de vraag tot vertrouwen willen we graag 

antwoorden met de spreuk : vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 

 

Lokaal Hengelo is tevens ook van mening dat 1 omgevingsvisie voor zowel de Binnenstad en Hart van 

Zuid niet logisch is. Beide zijn twee verschillende omgevingen met onderscheidende functies die niet 

over 1 kam kunnen gescheerd worden. 

 

Lokaal Hengelo hanteert vanaf aanvang volgende uitganspunten met betrekking tot de binnenstad: 

 

Binnenstad 

Er is een ruimhartig parkeerbeleid noodzakelijk, er moet een einde aan de leegstand komen en de 

herinrichting van het marktplein verdient absolute voorrang. 

Het inhaken op technologische ontwikkelingen, creativiteit en ‘anders denken’ zijn onder meer nodig 

voor het terrassenbeleid en (horeca)vergunningen met glijdende sluitingstijden.  

Alles moet uit de kast worden gehaald om de binnenstad weer levendig te maken. 

Parkeren 

Lokaal Hengelo wil een blauwe zone en kostenvrij parkeren invoeren in de binnenstad. Zolang de 

herinrichting van het marktplein nog niet is begonnen, dient het onmiddellijk te worden opengesteld 

als parkeerterrein. 

Marktplein 

Lokaal Hengelo is geen voorstander van een miljoeneninvestering voor het opknappen van het 

marktplein, die uiteindelijk nauwelijks verbetering brengt. Maar er is dringend een facelift nodig van 

deze lege, gedateerde en ongezellige ruimte. Daarbij kan de warenmarkt worden verplaatst, 

bijvoorbeeld als een lintmarkt in de Brinkstraat en de Telgen. 

Een paar basiselementen van de inrichting: een parkachtige inrichting en het groen verder de 

binnenstad doortrekken, een koppeling met het Prins Bernhardplantsoen, waterpartijen, een podium 

en een interactieve ruimte. 



Een belangrijk uitgangspunt voor Lokaal Hengelo is dat de dag/avondhoreca er ook een plaats moet 

krijgen. Hetzelfde geldt voor mengvormen van (biologische) speciaalzaken. Voorbeeld: groente, fruit, 

vlees, brood- en banket, wijn, noten en binnen-en buitenlandse bieren. Indien wenselijk en waar 

mogelijk met een terras. 

De Hengelose kunstwereld moet de plannen samen met de bevolking invullen. De Hengeloërs kiezen 

het beste ontwerp via een referendum. 

Ondernemers 

Er moet een actief beleid komen voor het aantrekken van ondernemers in de binnenstad, inclusief 

grote winkelketens en horecazaken. De gemeente moet daarvoor gunstige facilitaire en financiële 

voorwaarden scheppen. 

Wijken 

De wijkraden en dorpsraad Beckum moeten meer zeggenschap krijgen met een zelf te besteden 

budget voor o.a. meer speelplekken en speelruimte voor kinderen en jongeren. Hengelose wijken en 

buurten moeten ook meer zelfbestuur en buurtrechten krijgen. 

Ruim baan voor actieve wijkbewoners 

Actieve wijkbewoners moet kunnen meebeslissen en moeten meer directe invloed krijgen op het wel 

en wee van hun woonbuurten. De gemeente en de gemeenteraad moeten daartoe de gegevens 

aanleveren, waarmee de gemeente, organisaties en inwonersinitiatieven tijdens 

inspraakbijeenkomsten heldere keuzes én plannen kunnen maken. 

 

Met betrekking tot het Plan van Aanpak wil Lokaal Hengelo de gemeente volgende schriftelijke 

vragen voorleggen: 

1. Graag willen we toelichting op de veranderende rol van de gemeenteraad in dit dossier ten 

opzichte van vorige dossiers ; “kaders en grote lijnen en niet (meer) het detail”? 

2. Kunt U toelichten hoe de publieksparticipatie vorm zal gegeven worden en 

hoe verzekerd is dat alle doelgroepen kunnen participeren ? 

3. Voor een toekomstig bestendige binnenstad is één binnenstadvisie nodig. 

Een visie die alle vertegenwoordigende branches in de binnenstad van een 

gelijk speelveld voorzien. De twee bestaande visies zijn achterhaald, 

onwenselijk en gebaseerd op denkwijzen uit 2010-2011. Bent u het met het 

bovenstaande eens? Zo nee?, graag onderbouwd weergeven waarom niet. 

Zo ja?, wanneer gaat het college één binnenstadvisie invoeren? 

4. Is de gemeente bereid tot het loskoppelen van een visie op de Binnenstad en 

Hart van Zuid. Zo nee, kan de gemeente de logische visie uitleggen om deze 

onderscheidende omgevingen samen te behandelen? 

5. Verschillende kapiteins op een schip leidt tot muiterij. Wie is de politieke verantwoordelijke 

in dit dossier; m.a.w welke wethouder neemt de volle politieke verantwoordelijkheid en 

besluiten 

 

Lokaal Hengelo ziet met belangstelling de antwoorden op deze schriftelijke vragen tegemoet, 

 

Fractie van Lokaal Hengelo, 

 

Seviye van Wier-Koca 


