
 

 

Behandelvoorstel 
 

Onderwerp Voorstel kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein 

Zaaknummer  3032663 Portefeuillehouder Bas van Wakeren 

Belangrijkste 

beslis/-

bespreekpunten 

In te stemmen met het co-creatieproces met bijgevoegde kaders om tot een 

ontwerp te komen voor het Marktplein en hiervoor een voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen ter grootte van € 300.000,--. 

Historie Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad het Integraal Actieplan voor een 

Vitale Binnenstad vastgesteld. Eén van de belangrijkste acties uit dit plan is de 

herinrichting van het Marktplein.  

 

In juni 2019 hebben college en raad geconcludeerd dat het plan van West 8 (De 

Hijschkamer) niet binnen de gestelde kaders paste. Tijdens de politieke markt 
op 27 juni 2019 heeft de raad aangegeven dat een nieuw plan moet worden 

gemaakt met maximaal draagvlak onder de bevolking. Tijdens de politieke 
markt van 20 november 2019 is aangegeven dat de raad de voorkeur geeft aan 

een proces van co-creatie om tot dit draagvlak te komen. 
 

Het proces tot het komen van het ontwerp wordt samen met bureau de Rode 
Wouw opgepakt. Het bureau zal in de lead zijn voor de participatiemomenten en 

daarin de begeleider zijn voor de verschillende stakeholders. 

  

Het college wil middels co-creatie komen tot een breed gedragen ontwerp voor 
het Marktplein. Hierbij moet de samenleving van Hengelo zich gehoord en 

gezien voelen, maar moet het uitdrukkelijk ook leiden tot een grote publieke 
aantrekkingskracht voor Hengelo. Op 13 februari jl. is dit tijdens een werkatelier 

met de Raad besproken. De uitkomsten van het werkatelier hebben geleid tot 

bijgevoegd kaderdocument. 

 

Politieke Markt 2 juni 2020 

Voorzitter Griffiemedewerker Zaal Domein Duur 

Mitchell Boers Coen Hartendorp Digitaal – Zoom 

Voor publiek: 

www.youtube.com/gemeentehengeloOV  

Fysiek 120 

min 

Doel van de 

sessie 

Beeldvorming 

Behandeladvies De behandeling tijdens de politieke markt is als volgt: 

- Opening voorzitter 
- Toelichting bureau Rode Wouw op proces/kaders 

- Mogelijkheid voor belangstellenden om de raad input te geven voor de 
kaderstelling of de wijze waarop het proces wordt vormgegeven. 

- Gesprek tussen de raadsfracties onderling over het voorliggende voorstel. 
Het gesprek vindt in twee delen plaats: 

1. Kaders over het te volgen proces 
2. Inhoudelijke kaders 

Het college kan daarbij adviseren, maar het is de raad zelf die bepaald 
welke kaders (in welke vorm/mate) voorafgaand aan het vervolgproces 

worden meegegeven.  
 

Aan het eind van de sessie maakt de voorzitter de balans op. Hierbij moet deze 
concluderen of het voorliggende voorstel voldoende gedragen wordt voor 

behandeling in een oordeelsvormende politieke markt, dan wel geagendeerd kan 
worden voor behandeling in de gemeenteraad. 

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

http://www.youtube.com/gemeentehengeloOV
https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


Spreekrecht 

publiek 

ja   Belangstellenden kunnen inspreken bij de politieke markt, maar het 

woord is met name aan de raadsfracties om te spreken over het 

vervolgproces en de bijbehorende kaders. 

Aangezien de politieke markt in digitale vorm plaatsvindt wordt –in 
plaats van inspreken- ook de mogelijkheid geboden om voorafgaand 

aan de vergadering een inspraakreactie te geven. Raadsleden hebben 
dan meer tijd om uw bijdrage tot zich te nemen en deze eventueel te 

verwerken in hun inbreng. 

Deze inspraakreactie kan digitaal worden aangeleverd (vormvrij) via 

raadsgriffie@hengelo.nl. Deze inspraakreacties worden vervolgens 
voorafgaand aan de politieke markt gepubliceerd en ter beschikking 

gesteld aan de leden van de gemeenteraad.  

 

 
 

 

Raad <volgt> 

Doel van de sessie  

Behandeladvies  

Spreekrecht publiek nee  
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