Nieuwsbrief
Marskant
Artist impression appartementen voormalige postkantoor

Beste bewoner,

februari 2021

U woont in de omgeving van de Marskant. Daar spelen veel verschillende ontwikkelingen waar we u graag
meer over willen vertellen. Ook hebben we onder andere van het wijkopbouworgaan Dichtersbuurt vernomen
dat ze graag willen weten wat er in en om hun buurt speelt. Helaas is het in deze tijd lastig om een inloop- of
informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom hebben we in deze nieuwsbrief de verschillende projecten kort
beschreven. Bij sommige projecten verwijzen we u door naar een website voor meer informatie. Ook zijn er een
aantal projecten waarbij u door Welbions apart bent of wordt geïnformeerd of waarbij we op een later moment
bij direct omwonenden nog terug komen met meer informatie. In de binnenzijde van deze nieuwsbrief ziet u
een overzichtskaart van alle projecten.

Woningbouw Marskant en aanleg
Berflobeek
Nu de Willemschool niet meer in gebruik is, wil de gemeente Hengelo het terrein gebruiken bij het plan Marskant
(tussen de Deldenerstraat en Willemstraat). De bedoeling
is dat hier woningbouw komt. Nu de sloop van de Willemschool bijna is afgerond, beginnen de voorbereidingen
voor het saneren van het gebied. Binnenkort start ook de
bestemmingsplanprocedure. De gemeente Hengelo trekt
hierbij samen op met het waterschap Vechtstromen. De
Berflobeek krijgt namelijk een prominentere plek in het
gebied door verbreding en het toegankelijk maken van de
oevers middels een wandelpad. Over de bestemmingsplanprocedure ontvangen direct omwonenden op een later
moment nog informatie van ons.
Heeft u vragen over dit project, dan kunt u
contact opnemen met projectleider Martine
Briggeman, via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 074.

Verkoop voormalige bieb Vondelstraat
Nu de gemeente Hengelo de voormalige Stork bibliotheek
aan de Vondelstraat niet meer nodig heeft als gemeentelijk
archief, gaat het gebouw in de verkoop. Daarbij kunnen
belangstellenden een plan indienen voor het gebouw. Uit
alle belangstellenden kiest een selectiecommissie de vijf
beste plannen.
Belangstellenden hebben tot 8 maart de tijd om een plan in
te dienen. Op 26 maart maakt de gemeente bekend welke
plannen doorgaan naar de gunningsfase.
De inschrijvers met de beste plannen mogen hun plannen
verder uitwerken. Medio 2021 maakt de gemeente het
winnende plan bekend.

Wilt u meer weten over de verkoop van dit pand?
Kijk dan op www.hengelo.nl/vondelstraat of neem
contact op met Euverman Bedrijfsmakelaars & Vastgoedbeheerders.

Postkantoor
In het voormalige Postkantoor
gaan Droste Vastgoed uit
Hengelo en Oude Wolbers
Bouw uit Borne 51 appartementen maken. Naar verwachting starten zij in het derde
kwartaal van 2021 met de
bouw van de appartementen.
De appartementen zijn divers in afmeting en prijs. Op de
artist impressions hiernaast en op de voorpagina (bovenaan) krijgt u hier een indruk van. Van de binnenplaats van

het gebouw gaan ze een prachtige gemeenschappelijke
tuin maken voor de bewoners. Bewoners kunnen voor het
grootste deel parkeren in de kelder onder het gebouw.

B3-locatie

Nieuwe woningen en appartementen Beekplein en Marskant-Brugstraat
Welbions heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om
29 appartementen en 5 stadswoningen te bouwen tussen
de Beekstraat en Marskant. De vijf stadswoningen komen
op het Beekplein (naast de bioscoop). Op de afbeelding
ziet u op deze locatie een groene ster. De appartementen
komen op de hoek Marskant/Brugstraat, deze locatie is
aangegeven met een paarse ster.

Zowel de stadswoningen als de appartementen krijgen
een sociale huurprijs. De verhuur gaat via de website
www.woningnethengeloborne.nl. Een aantal weken voordat
de woningen klaar zijn, vindt u op deze website de advertentie van de verschillende woningen. Hieronder ziet u hoe
de woningen eruit gaan zien.

Stadswoningen

Appartementen

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Welbions.

V&D gebouw
Zoals u misschien heeft gelezen of gehoord heeft de bouwcombinatie Nijhuis/Dura Vermeer
het pand gekocht waar voorheen V&D in zat. Zij willen het gebouw geschikt maken voor
woningbouw. Hoe het plan eruit komt te zien, is op dit moment nog niet bekend. Wel verwachten we dat het gebouw er totaal anders uit gaat zien, omdat de verdieping zal worden
verwijderd. Een concrete planning voor dit project is nu nog niet bekend.

Walhoflocatie
Op de hoek van de Willemstraat en Marskant staat het bedrijfsgebouw van Walhof Glas, dat
al lange tijd niet meer in gebruik is. Daarachter staat de voormalige Amstelbrouwerij waar nu
onder andere dansschool El Centro de la Salsa in zit. Kloos2 uit Ambt Delden gaat dit gebouw
ombouwen tot een wooncomplex voor Brokant (zie www.brokant-voorouderen.nl) en er komen
ook enkele koopappartementen. Voor deze plannen gaan ze het gebouw aan de zijde van
de Marskant slopen en behouden ze zoveel mogelijk het bijzondere deel van de voormalige
Amstelbrouwerij.
In het nieuwe gebouw komen dus vooral woningen voor ouderen.
De planning is om het ontwerp bestemmingsplan voor deze locatie in het tweede kwartaal van
dit jaar ter inzage te leggen. In 2022 kan Kloos2 dan beginnen met de bouw.

Werkzaamheden Deldenerstraat en fietssnelweg F35
Gemeente Hengelo begint in mei 2021 met de uitvoering
van de laatste fase van project Deldenerstraat. Het gaat
hier om het gedeelte vanaf de Tuindorpstraat tot aan de
Langestraat. Ook het Mitchamplein en de Marskant (tot
aan de Brugstraat) maken deel uit van het project. Een
behoorlijk groot projectgebied dus. Waar we met de juiste
fasering de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact
opnemen met projectleider Roy Fox, via het algemene
telefoonnummer van de gemeente, 14 074.

De herinrichting is gericht op een efficiënte doorstroming
voor alle verkeersdeelnemers. Belangrijk onderdeel van het
project is de aanleg van een flink stuk fietssnelweg F35.
Ondergronds leggen we een nieuwe rioolbuis aan die het
schone regenwater vanuit de binnenstad af kan voeren
richting Berflobeek. Het Mitchamplein behoudt zijn parkeerfunctie, maar zal van een stenig plein veranderen in een
plein met meer groen. Het ontwerp van project Deldenerstraat vindt u op www.hengelo.nl/deldenerstraat. Wilt u reageren op het ontwerp? Dat kan tot uiterlijk 19 maart 2021.
Na afloop van het project Deldenerstraat gaan we aan de
slag met de fietssnelweg F35. De planning daarvan is nog
niet bekend.

Verkoop Markant
Naast de voormalige Stork bibliotheek aan de Vondelstraat
komt ook de villa Markant (aan de Deldenerstraat 59) in de
verkoop. Hoewel het verkooppoces vrijwel gelijk is aan het
verkoopproces van de Vondelstraat is er toch een verschil.
De villa Markant komt te koop, inclusief het naast gelegen
stuk grond. Daarop is ruimte voor een nieuw gebouw. Voor
het naastgelegen stuk grond moeten inschrijvers een plan
ontwerpen. Het nieuwe gebouw moet qua stijl goed aansluiten bij villa Markant en villa Berfloborg. Ook moet het
buitenterrein aanvoelen als een (open) park. In de afbeelding hiernaast ziet u wat op hoofdlijnen de bedoeling is.
De planning staat nog niet vast, maar we verwachten dat
de verkoop in de loop van maart begint. De gemeente
maakt dan in september het winnende plan bekend. De
verkoop vindt vervolgens plaats zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Christa Zeevalkink of René Dekker, via het
algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 074.
Voor vragen over de verkoop kunt u contact opnemen
met Snelder Zijlstra Makelaars.

Marktplein
Op 20 november 2019 heeft de gemeenteraad aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving
voor invulling van het marktplein in de binnenstad. Zodat
er een breed gedragen plan voor het marktplein komt. De
afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun
dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld tijdens de
droom-, maak- en ontwerpfase. En begin februari heeft het
college van B en W ingestemd met het concept ontwerp.
Het college stelt de gemeenteraad voor dit concept ontwerp vast te stellen en de uitvoering voor te bereiden.

Naar verwachting wordt op 2 maart het plan in een politieke markt besproken. De gemeenteraad gaat het ontwerp
onder meer toetsen aan de vastgestelde kaders. Als de
gemeenteraad het ontwerp definitief vaststelt, wordt het
vervolgens bouwtechnisch uitgewerkt en is het streven
om in oktober 2021 starten. Voor meer informatie kunt u
kijken op www.hengelo.nl/marktplein.

HengeloNU!
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de binnenstad. Kijk dan op
www.hengelo.nu. Daar leest u alles over wat we doen in de binnenstad.

www.hengelo.nl
Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.
Heeft u algemene vragen, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met stadsdeelregisseur Marieke Arends, via het algemene
telefoonnummer 14 074.

