
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen omgevingsvisie 
Binnenstad en Hart van Zuid 

3190850  23 februari 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

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 

 

Tijdens de raadswerksessie op 20 januari en de Politieke markt op 26 januari 2021 is uitgebreid 
gesproken over het voorgestelde proces dat is vastgelegd in het plan van aanpak omgevingsvisie 

Binnenstad en Hart van Zuid. 
 

Tijdens de Politieke markt is unaniem besloten dat het plan van aanpak als hamerstuk kan worden 
geagendeerd in de vergadering van de gemeenteraad op 10 februari 2021. 

 
Op 27 januari 2021 heeft u enkele schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het plan van 

aanpak. Hieronder zullen wij uw vragen beantwoorden.  
 

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’? 

 
Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk I ‘Waarom een omgevingsvisie?’ uit het plan van aanpak. 

 
Onder de Omgevingswet zit de samenleving zelf aan tafel, waardoor de volksvertegenwoordigende 

rol van gemeenteraad verschuift. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie zullen 
zelf direct in het proces hun ideeën en belangen naar voren brengen; de raad hoeft dat niet voor 

hen te doen. 
 

De raad houdt in de gaten of hiervoor voldoende gelegenheid wordt geboden tijdens het proces 
door vooraf het kader te bepalen en achteraf te controleren of het kader op de juiste manier wordt 

toegepast. In raadswerksessies tijdens het proces kunt u meedenken over de juiste interpretatie en 
verwerking van wat er in het participatieproces wordt opgehaald. Aan het einde van het proces 

wordt de omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Met uw besluit daarover bepaalt 
uw raad dus de inhoud van de omgevingsvisie.  

 
Deze werkwijze is overigens niet nieuw. Bij het opstellen van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten 

is deze werkwijze ook doorlopen. 
 

2. Kunt U toelichten hoe de publieksparticipatie vorm zal gegeven worden en hoe verzekerd is dat 
alle doelgroepen kunnen participeren? 

 
Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk IV ‘Methodiek van de participatie’ uit het plan van aanpak. 

 
Zoals tijdens de raadswerksessie en tijdens de Politieke markt reeds is toegelicht stelt de 

gemeenteraad in de eerste stap van het proces het Kader voor de omgevingsvisie Binnenstad en 
Hart van Zuid vast. Hiermee geeft de gemeenteraad sturing aan de inhoud (waar moet het in de 
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omgevingsvisie over gaan) en het proces (over welke onderwerpen gaan we wel en welke 
onderwerpen gaan we niet meer met de samenleving in overleg). 

De basis voor het Kader wordt bepaald door vraagstukken en de zogenaamde voorraadkast (zie 
hoofdstuk III ‘De voorraadkast van de binnenstad en Hart van Zuid’ uit het plan van aanpak).  

 
De vraagstukken halen we op in de interne ambtelijke organisatie en bij bewoners, ondernemers, 

(maatschappelijke) organisaties en (keten)partners uit de samenleving door middel van interviews. 
Hierdoor weten we welke vraagstukken (thema’s) belangrijk zijn voor het visiegebied en waar de 

omgevingsvisie antwoord op moet geven. 
 

De voorraadkast bestaat uit alle bestaande beleidsstukken, projecten en initiatieven, afspraken 
met externen en trends. De gemeenteraad bepaalt welke onderwerpen op strategisch niveau uit de 

voorraadkast moeten worden overgenomen in de omgevingsvisie (hier gaan we niet meer met de 
samenleving over in gesprek) en welke onderwerpen tijdens het proces nog verdere verdieping 

nodig hebben (hierover gaan we wel met de samenleving in gesprek). 
 

De gemeenteraad stuurt in het Kader dus op de wijze waarop de participatie vorm krijgt voor het 
verdere proces. 

 
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? 

 
De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie 

vast te stellen (uiterlijk 31 december 2024). De gemeente Hengelo pakt dit gefaseerd aan.  
 

De omgevingsvisie Hengeloos Buiten is afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld op 7 
oktober 2020. 

 
De tweede fase wordt gevormd door de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid. In de laatste 

fase wordt er een omgevingsvisie opgesteld voor het resterende stedelijke gebied. De drie 
‘deelvisies’ worden vervolgens samengevoegd tot de omgevingsvisie Hengelo.  

 
Met de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid wordt een actuele, integrale, strategische, 

lange termijn visie voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving opgesteld voor de binnenstad en 
Hart van Zuid. 

 
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? 

 
De omgevingsvisie Hengelo wordt zoals eerder aangegeven gefaseerd aangepakt. 

1. Buitengebied 
2. Binnenstad en Hart van Zuid 

3. Resterende stedelijk gebied 
 

De binnenstad en Hart van Zuid zijn hoogdynamische binnenstedelijke gebieden. Beide gebieden 
zijn aangewezen als prioritaire gebieden als het gaat om woningbouw. Niet alleen voor 

woningbouw, maar ook als het gaat om economische ontwikkelingen ligt de focus voor de toekomst 
op de binnenstad en op Hart van Zuid. Ruimtelijk en functioneel zijn deze gebieden met elkaar 

verbonden en versterken ze elkaar. Voor de ontwikkeling en het goed functioneren van beide 
gebieden is een onderling evenwicht van belang. Het is niet mogelijk een visie voor het ene gebied 

op te stellen, zonder daarbij het andere gebied in ogenschouw te nemen. 
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Bovendien verschillen beide (ontwikkelings)gebieden zich ook duidelijk van het resterende stedelijk 
gebied, dat veel meer een conserverend karakter heeft. 

 
Ook in het buitengebied is sprake van een mozaïek van deelgebieden, die samen in één visie zijn 

opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan Beckum en Oele. Voor wat betreft de landschappelijk 
karakteristiek, functies en gebruik heel verschillend, maar wel beide laagdynamische gebieden met 

een duidelijke ruimtelijke, functionele en sociale samenhang gelegen in het buitengebied. 
 

Evenals de omgevingsvisie Hengeloos Buiten zal de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid 
bestaan uit een visie op hoofdlijnen en een visie op integrale thema’s die gelden voor het gehele 

visiegebied. Deze worden echter ook vertaald naar de te onderscheiden deelgebieden wat zal 
resulteren in gebiedsspecifiek beleid. Het is dus niet zo dat op basis van de omgevingsvisie 

hetzelfde beleid zal gaan gelden voor de beide gebieden. Visie en beleid op bijvoorbeeld het 
winkelen en horeca zal voor de binnenstad op een andere wijzen worden ingekleurd dan voor Hart 

van Zuid. 
 

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? 

 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de omgevingsvisie 

Binnenstad en Hart van Zuid. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


