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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

proces Marktplein 3195840  23 februari 2021 

Geachte heer Capelle, 

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 5 februari jongstleden hebben wij uw brief ontvangen met vragen over het proces van co-creatie 
met betrekking tot het Marktplein. In deze brief geven wij u antwoord op de door u gestelde vragen.  
Allereerst willen wij opmerken dat er door de gemeente en door bureau de Rode Wouw voortdurend 
de publiciteit is gezocht om inwoners te betrekken bij het besluitvormingsproces. Alle inwoners die 
iets te melden hebben over de invulling van het marktplein zijn daartoe op vele momenten 
uitgedaagd en in de gelegenheid gesteld. Om dit te bereiken zijn vele middelen ingezet, van 
advertenties in de lokale bladen, redactionele artikelen en alle bekende sociale media tot 
reclameborden langs de invalswegen. Wij zijn er daarmee van overtuigd dat niemand kan zeggen dat 
ze geen kans hebben gehad om deel te nemen aan het co-creatieproces. 
 

Vraag 1: Bent u het met mij eens dat er maximaal 500 unieke actieve deelnemers zijn geweest aan 
het co-creatie-proces? Zo niet, zou u dit willen onderbouwen met correcte aantallen gebaseerd op 
unieke, genummerde deelnemers? Samen te stellen uit geanonimiseerde lijsten, zonder 
dubbeltellingen. 
 
Antwoord: 
Wij zijn het niet met u eens. Uw raad heeft gekozen voor een co-creatie proces, waarin inwoners met 
inwoners in gesprek gaan. Tevens heeft u in de kaders aangegeven dat het open en toegankelijk 
moet zijn. Daarmee is het proces geen enquête waarin wel alle namen geregistreerd kunnen worden. 
De openheid betekent dat veel mensen ‘zo makkelijk mogelijk’ mee moeten kunnen doen, zonder 
registratie vooraf. Op basis van inschattingen en geregistreerde gesprekken geven wij per fase een 
inschatting van het aantal unieke deelnemers. 

 
Droomfase: in de droomfase hebben wij via georganiseerde gesprekken, nieuwsbrieven en 
aanwezigheid op de markt inwoners betrokken bij de plannen. In die fase hebben wij 1357 mensen 
gesproken op verschillende manieren. Voor zover wij kunnen achterhalen zijn dat 1190 ongeveer 
unieke personen geweest. 

 
In de maakfase hebben zich vervolgens verschillende mensen opgeworpen die heel intensief hebben 
meegedaan. Dit waren 245 personen. Van een deel weten we zeker dat deze ook in de droomfase 
zijn betrokken en van een deel weten we zeker dat deze niet eerder in het proces zijn betrokken. 
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Daarnaast zijn er in die periode ook diverse mensen die via sociale media hebben gereageerd die we 
nog niet eerder in het proces hebben gezien. Al met al schatten wij in dat in deze fase circa 150 a 175 
nog niet eerder meegetelde personen hebben geparticipeerd. 

 
In de scenariofase hebben bijna 100 mensen meegedaan in zoommeetings en hebben meer dan 400 
mensen via de gemeentelijke website, Hengelo Promotie en mail gereageerd. Op basis van een 
globale inschatting denken wij dat circa de helft van deze groep voor de eerste keer deelnam in het 
proces. Daarnaast hebben nog circa 275 mensen gereageerd via andere sociale mediakanalen van 
bijvoorbeeld Hengelo Helemaal Stil, Bos op het Plein en Hengelo074 en de facebook en instagram 
pagina’s van de gemeente. Ook bij deze groep schatten wij in dat het aantal unieke deelnemers 
ongeveer 50% is. In totaal denken wij dat in deze fase ongeveer 350 a 400 mensen voor het eerst 
deel heeft genomen in het co-creatieproces. 

 
In de laatste fase waarin het plan is gepresenteerd hebben via de officiële kanalen circa 250 mensen 
gereageerd. De meesten hiervan waren al eerder betrokken. Hooguit 1/3 deel van deze bezoekers 
was uniek schatten wij in. Daarnaast is er op heel veel sociale mediakanalen gereageerd. Vele 
honderden reacties zijn geplaatst op de pagina’s van zowel de gemeente als van anderen. Ook via 
facebook en linkedin is enorm veel gereageerd en weer op die reacties gereageerd. Hiervan zijn geen 
harde gegevens beschikbaar. Dit waren heel veel unieke bezoekers. 

 
In totaal schatten wij in dat exclusief de mensen die in de laatste fase via allerlei sociale 
mediakanalen hebben gereageerd zo’n 1750 tot 2000 unieke personen op één of andere wijze 
hebben geparticipeerd in het co-creatieproces. Enkele honderden van hen hebben er vele uren in 
gestoken door zelf plannen te maken, uitgebreide brieven te schrijven of door actief te zijn in 
bijvoorbeeld een maaksessie of een avond zoomen of een combinatie hiervan. Daarnaast zijn alle 
denkbare stakeholders op één of andere manier betrokken bij het proces. 
We hebben de deelnemers niet op naam geregistreerd. Wel weten we op basis van het mailbestand 
van de Rode Wouw dat er 180 mensen zijn die behoren tot de vaste kern die geïnteresseerd zijn in 
meerdere fasen van het ontwerpproces en ook zeker 3x zijn teruggekomen. Daarnaast zijn 450 
mensen geabonneerd op de gemeentelijke nieuwsbrief over het Marktplein proces. Met de 
kanttekening dat het richten op eenmalige unieke contacten in tegenspraak is met het doen van co-
creatie, omdat co-creatie uitgaat van meerdere bijeenkomsten.  

 
Wij merken op dat het gewoonte is om bij telling van deelnemers de uitgangspunten te hanteren 
zoals opgenomen in de bijlagen bij het raadsadvies. Zoals we dat bijvoorbeeld ook bij bezoeken aan 
voorzieningen in de stad doen en ook in vergelijkbare processen wordt gedaan. 

 
Vraag 2: Er wordt becijferd dat 100 mensen online aangegeven hebben de plannen te steunen. 
Tegelijkertijd citeer ik het college uit de krant “Het plan van Wim Voogt wordt breed gedragen door 
de bevolking”. Vindt het college dit een goede aanname? Zo ja, graag onderbouwen. 

Antwoord:  
In de laatste fase hebben 100 mensen via de website gereageerd. En in totaal hebben wij directe 
reacties van 251 mensen gezien. Daarnaast zijn er via allerlei andere kanalen zoals LinkedIn, 
Facebook en Instagram berichten gedeeld waar weer op is gereageerd. In totaal hebben duizenden 
mensen op één of andere manier gereageerd. U heeft veel van deze reacties zelf kunnen zien. De 
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overgrote meerderheid (>80%) van deze reacties was positief en een veel gehoorde oproep was: nu 
ligt er een goed plan, laat de gemeente dit dan ook eindelijk eens uitvoeren.  
Het hoeft geen betoog dat dit geen standaardreactie is op plannen van de overheid.  
Voor de volledigheid verwijzen we u ook graag naar de reacties op sociale media zoals de facebook, 
linkedin en instagram pagina van de gemeente naar aanleiding van de berichtgeving over de 
vaststelling van het plan door het college. Wij nodigen u graag uit om daaruit zelf de conclusie te 
trekken of het plan op draagvlak kan rekenen onder de bevolking. Wij zijn in ieder geval van mening 
dat het proces heeft geleid tot een resultaat dat op een zeer groot draagvlak kan rekenen in de 
Hengelose samenleving. 

 
Vraag 3: Veertig marktkooplieden hebben mondeling hun mening gegeven. We lezen hier niets van  
terug. Hoeveel van deze marktkooplieden waren positief, negatief of neutraal?  Hoeveel (unieke) 
marktkooplieden kent Hengelo in een normaal jaar (zoals 2019)?  Heeft het college al deze 
marktkooplieden individueel aangeschreven met een vraag over hun mening over dit plan en om hun 
visie op een lintmarkt te peilen? Zo niet, zou u dat willen doen? 
 
Antwoord: 
Rode Wouw heeft vanaf maart 2020 overleg met de Marktbond over het proces en later de plannen. 
Daarnaast zijn ze 3x bij de marktkooplui langs geweest. In juli met een bijeenkomst waarop stevig 
gediscussieerd is en diverse marktondernemers ook eigen plannen meebrachten. Enkele 
marktkooplieden hebben meegedaan aan één van de maakbijeenkomsten.  
In november (fase scenariobespreking) en december (fase concept ontwerp) is Rode Wouw met alle 
marktkooplieden in gesprek geweest, die op de markt stonden. Alle 44 marktkooplieden hebben 
meegedaan. 
In de documenten ‘ Rooster’ over de scenariobespreking, en  ‘Klap d’ er Op’  over het concept 
ontwerp, staat wat de marktondernemers er van vinden. Ten aanzien van het concept ontwerp was 
de verhouding dat 50% van hen het begrip hadden dat het Marktplein anders ingericht moest 
worden, en kunnen zich wel vinden in het concept-ontwerp. Alleen willen ze wel graag een compacte 
markt zoveel mogelijk bij of op het Marktplein. Zo’n 40 % zou het liefste zien dat de markt gewoon 
op het plein bleef, en ook zij snappen dat er wel wat gebeuren moet met het lege marktplein als er 
geen markt is. Van de overigen vindt een deel het concept ontwerp een verbetering, ook voor de 
markt. Een beperkt aantal marktkooplui (4 a 5) maakt het niks uit. Drie marktondernemers hebben 
uitgesproken tegen het plan te zijn en willen zoveel mogelijk de bestaande situatie handhaven. 
Het standpunt van de Marktbond staat verwoord in ‘Klap d’er op’: “Naast compact moet de markt 
ook zo opgesteld worden dat er ruimte is voor bezoekers om een rondje te maken. De markt kan een 
carrémarkt worden. Dan moet bij verdere invulling ook andere mogelijkheden direct aan het 
marktplein bekeken worden, zoals de ruimte aan de noordkant van het plein tussen Brinkstraat en 
Telgen, en aan de zuidkant tussen Molenstraat en Brink. En opties onderzoeken om op het 
marktplein kramen te zetten (“kleine cirkelmarkt, foodtrucks”). Van belang is dat er naar oplossingen 
gezocht wordt dat de markt zo compact mogelijk opgesteld wordt en zo min mogelijk richting 
Enschedesestraat gaat. “   
Dit is ook een reden dat na de scenariobesprekingen de optie lintmarkt is omgezet in een carrémarkt. 
Op dit moment is de Marktbond samen met marktondernemers en de gemeente bezig met een plan 
om binnen het concept ontwerp een nieuwe opstelling van marktkramen te maken. 
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Het concrete antwoord op uw vraag is hiermee onderbouwd. Wij hebben met alle ondernemers op 
de markt gesproken en nemen hen zeer serieus. Ook onder de marktkooplieden is er echter geen 
consensus maar heeft de meerderheid begrip voor de wens om het plein aan te pakken op de 
voorgestelde manier mits er voor hen een oplossing is. En die wordt nu in gezamenlijkheid verder 
uitgewerkt. Daar maar voldoen wij ook aan het door uw raad aangeven kader dat het Marktplein 7 
dagen per week aantrekkelijk moet zijn en de markt op het plein mag blijven maar niet moet blijven.  

 
Vraag 4: Twintig mensen hebben per email een reactie gegeven. Waren deze positief, negatief of 
neutraal?  Gaarne een cijfermatig antwoord geven. 

 
Antwoord: 
In totaal hebben 245 mensen direct gereageerd in de laatste fase, waarvan 20 per email tijdens de 
reactietermijn en daarna nog 6 mensen buiten de reactietermijn. In totaal zijn er als reactie op het 
concept ontwerp 26 e-mails binnen gekomen. 
We hebben de kernwoorden uit de mails voor u op een rij gezet zodat u zelf kunt beoordelen of het 
positief, negatief of neutraal is 
 

Mail 1 “leuk plan” 
Mail 2  “heel enthousiast over plan”  
Mail 3 “mooi dat er wat gebeurt”  
Mail 4 “erg mooi” 
Mail 5 “het plan verziekt onze stad” 
Mail 6 “degelijk”  
Mail 7 “steeds enthousiaster over”  
Mail 8 “complimenten”  
Mail 9 “geweldig mooi”  
Mail 10 “niet kindvriendelijk, leuke rand”  
Mail 11 “bevalt me” 
Mail 12 “onduidelijke toekomst kiosk”  
Mail 13 “enthousiasme aangewakkerd”  
Mail 14 “ziet er mooi uit”  
Mail 15 “wij steunen deze opzet”  
Mail 16 “mooi en gewaagd”   
Mail 17 “ziet er goed uit”  
Mail 18 “prachtig ontwerp”  
Mail 19 “Brinkstraat inrichten als fietsstraat”  
Mail 20 “geeft hoop”   
Mail 21 “te weinig inspraak”  
Mail 22 “aantrekkelijk en evenwichtig”  
Mail 23 “hulde”  
Mail 24 “aansprekend”  
Mail 25 “super. Gelijk doen”  
Mail 26 “complimenten”  
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Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee naar genoegen 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 


