december 2020

Klap d’ er op!
Opbrengsten van stap 6, Co-Creatie Concept Ontwerp Marktplein
Tekst: Joop Hofman, Marijn Roze, Rode Wouw. Dd 14 december 2020
Zonder te beginnen met een inleiding en hoofdstukopbouw,
vallen we direct met de deur in het Hengelose huis:

De overgrote meerderheid van Hengelo vindt het
nieuwe ontwerp voor het marktplein volledig,
passend, uitnodigend, beetje verrassend, maar
vooral prachtig.
Bewoners en ondernemers hebben nog veel ideeën en
suggesties voor de volgende stappen, waar ze ook graag
aan mee willen werken.

Doelen, proces, cijfers

De beoordeling van het concept ontwerp door inwoners en
ondernemers van Hengelo. Dat was de hoofddoelstelling
van deze 6e stap in het co-creatieproces marktplein.

Stapsgewijs van stap 1 naar 6.

Stap 1 - gemeenteraad stelt kaders-, stap 2 - inwoners en
ondernemers benoemen hun dromen, ambities, ideeën en

plannen-, stap 3 -inwoners en ondernemers maken samen
voorstellen op basis van de dromen-, stap 4 - architect
maakt vier marktpleinscenario’s op de voorstellen van de inwoners en ondernemers-, stap 5 - inwoners en ondernemers
reflecteren en geven aan wat ze wel en niet aanspreekt in de
scenario’s, stap 6 - de beoordeling van één concept ontwerp
met de ruimte om zaken bij te stellen en aan te vullen. Als
laatste is stap 7, - de gemeenteraad neemt een besluit over
het eindontwerp. Ze kan er een klap op geven.
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Het concept ontwerp marktplein is op 5 december bekend
gemaakt in tal van lokale media. Het filmpje van het plan
op de marktpleinsite is daarbij het meest aansprekende
medium geweest.Met deze stap start de 22e week van
het co-creatieproces. Ook nog midden in de coronacrisis.

Het waren weken van veel praten en overleggen, dat heeft
geresulteerd tot een plan voor het hart van de binnenstad. In
deze zesde stap hebben inwoners en ondernemers in negen
dagen tijd via verschillende kanalen gereageerd: online
bijeenkomsten zoals via Zoom en een drukke Facebook
Livestream, via mail en website. De marktondernemers hebben via formulieren gereageerd en hebben we ook gesproken. Dat lijkt kort en is het ook, maar tegelijkertijd was het de
16e ‘overlegweek’ van de 22 weken. In alle stappen van het
ontwerpproces is er samen opgetrokken. Een van de actieve
inwoners zegt dan ook in zijn geschreven bijdrage: “Persoonlijk vind ik deze laatste inspraakmogelijkheid overbodig. In de
droom- en maakfase heeft iedereen zijn ideeën kunnen ventileren, over de vier scenario’s heeft iedereen zijn zegje kunnen
doen; aan De Torenkamer kun je zien, dat met zoveel mogelijk
wensen rekening is gehouden; ga er maar aanstaan.“

De formele deelnamecijfers van Hengeloërs in
deze stap zijn:

21 mensen in Zoom gesprekken
60 mensen hebben meegedaan aan de Livestream. En van
de 6000 volgers van de gemeente Hengelo hebben meer
dan 2800 dat op hun scherm gezien.
20 mensen hebben per mail een reactie verstuurd naar
marktplein@rodewouw.nl
Precies 100 mensen hebben via www.hengelo.nl/marktplein
gereageerd. Daarvan hebben 90 ondersteunend gereageerd
op het concept ontwerp. Drie mensen hebben informatieve
vragen gesteld en zeven ondersteunden het niet.
44 marktkooplui hebben mondeling hun reactie gegeven.
Dit loopt precies in de lijn met de verwachtingen van een
co-creatieproces. Deze stap kent in de regel de helft van de

deelnemers van de vorige stap. Mits de uitkomst voldoet
aan de inbreng. Indien dat laatste niet het geval is dan zijn
de cijfers vaak gelijk aan de eerdere stap. In de vorige stap
waren het er 528. In deze stap deden in totaal 245 inwoners
en ondernemers mee. Dit is zonder onlinereacties op Facebook of Instagram. Als we de inhoudelijke bijdragen van vier
sociale mediaplatforms (Gemeente Hengelo, Hengelo
Helemaal Stil, 074 Hengelo en Bos op het Plein) optellen,
dan komen er nog 595 bij in deze stap. Dit zijn de vier
sociale media met het meeste ‘marktpleinverkeer’. Gezien
de coronaperiode waarin zich het proces afspeelt, is er veel
voor te zeggen om deze reacties ook mee te laten wegen in
de beoordeling van het concept-ontwerp. De temperatuur
van de stad is belangrijk, omdat het een plan moet worden
waar de inwoners en ondernemers van Hengelo zich in
kunnen herkennen.
Omdat het de laatste stap met inwoners en ondernemers is,
kunnen we ook een overzicht geven van het totaal aantal inwoners en ondernemers dat actief met elkaar in gesprek zijn
gegaan tijdens het proces. Totaal hebben er 3198 mensen
geparticipeerd. Waarvan 2021 middels gesprekken en 1177
via inhoudelijke online bijdragen op de website en ‘socials’.
Dit is uitzonderlijk hoog voor een co-creatieproces .
Gemiddeld geldt dat voor een co-creatieproces met stedelijke
onderwerpen 0,5 % van de bevolking meedoet en dat 1% een
hoge score is. Het Hengelose marktpleinproces zit op 4%.

Onderwerpen

In de voorgaande scenariofase zijn elf onderwerpen genoemd die goed verwerkt moesten worden in het concept
ontwerp. Hoe dikker de woorden, hoe vaker deze zijn
genoemd.

• De fietsroute Brinkstraat

Deze route is de centrale Noord-Zuid fietsverbinding in Hengelo. De verkeersstroom van fietsers die op doordeweekse
dagen blijft, wordt niet goed om het plein heen geleid. Dat
levert nu al druk op in het gebied waar het de Enschedesestraat kruist.
Omdat het de centrale Noord-Zuid fietsroute is komt het
fietsverkeer in de knel op marktdagen, want de markt komt
deels op de Brinkstraat.

• Fietsenstalling

De fietsenstalling is nog niet zichtbaar in het concept-ontwerp. In het huidige ontwerp missen fietsbeugels en fiets
parkeervakken.

• Toegankelijkheid

Op vijf punten vraagt het extra aandacht voor veiligheid en
toegankelijkheid:
o De rooftopbar, die kent 6 treden zonder leuning.
o	De speelplek en het water met de beren ook
		
toegankelijk maken voor kinderen in een rolstoel. 		
Denk aan een check via de Speeltuinbende.
o	De veronderstelde onveiligheid bij de waterplek 		
eindigt in een gelijkspel-discussie tussen
		
inwoners. Moet je het afschermen of mag het 		
		
avontuurlijk zijn?
o	Een pad door het water met niet gladde tegels 		
en her en der een eilandje zodat de beren bereikt 		
kunnen worden.
o De ondergrond op het plein egaal maken.

• Rooftopbar

Inwoners vinden dat al deze onderwerpen voldoende en op
een goede manier verwerkt zijn in het concept ontwerp.
Er zijn acht onderwerpen uit het concept ontwerp die in de
gesprekken vaker terug komen. We hebben als ondergrens
genomen, dat de onderwerpen minimaal 5 maal (van de 249
reacties) genoemd moeten zijn.
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Een co-creatieproces is een actief participatieproces. Waarin mensen herhalend met elkaar het gesprek aan gaan om er uit te komen.
Dit in tegenstelling tot ‘ophaalbijeenkomsten’ of keuzebijeenkomsten,
die kennen slechts één handeling. Dat is passieve participatie.

Naast de toegankelijkheid gaat het bij de rooftopbar vooral
over de exploitatievorm. Met als onderliggende vraag: hoe
ligt de verhouding openbaar en privaat gebruik?
Een eerste aanvulling is om de rooftop te voorzien van wifi
en oplaadpunten. Een tweede aanvulling is om de rooftop
deels te ontwerpen als toegankelijke en trotse Hengelose
kunst, samen met bijvoorbeeld Rinus Roelofs.

• Projectie

De toren gebruiken als projectiescherm of andere vormen
van licht en lichtkunst. De huidige verlichting van de Lambertusbasiliek laat zien hoe aantrekkelijk dat is. Een high tech
suggestie is om het water van de toren om te vormen tot
projectiescherm.

• Kunst

Het marktplein benutten als plek voor kunst. Het nieuwe
framework kan gebruikt worden voor omlijsting (‘maak er
alvast ogen aan”), wisselkunst en voor overkapping. Aan het
marktplein graag een kunsthal, de Telgenflat is een mooie

optie. Of het laten exploiteren en er een Telgencafé voor
kunst van maken.

• De omlijsting

Het voorstel in het concept ontwerp om het marktplein te
accentueren en intiemer te maken met een omlijsting (op 5
meter hoogte) van cortenstaal roept veel op. Het is nieuw,
dus ook veel verassende reacties. Er is geen duidelijke voor of tegenverhouding. De voor argumenten:
o Het maakt het verhaal af, een onderscheidende en mooie
afbakening van de Torenkamer. En de hoogte maakt het
spannender.
o Een mooie verwijzing naar Hengelo als metaalstad
o Het past bij de inrichting van de binnenstad zoals die in
de Enschedesestraat al is ingezet.
o Toch nog beetje Hijschkamer
o Het maakt het plein knusser. “Als een omarming, en kant
me zo voorstellen dat dat zo voelt....even in de stadsbinnentuin, nét nog geen muren eromheen wél de stoere
link met het stadsverleden in warme roesttint...ik hoor de
vogels al die er op gaan zitten fluiten. “
De tegen argumenten:
o Het is dan zo rommelig. Een ijzeren randje en een paar
palen. Het kan mooier en zachter, bv. door het staal vanuit de zitbankjes omhoog te laten komen.
o Het staal blijft gevoelig voor corrosie. En kan afgeven
op aangrenzende oppervlakken, zoals trottoirs. Het
materiaal is ook niet bestand tegen natte bladeren of
andere vegetatie; de aanwezigheid hiervan op het staal
vertraagt de cycli van nat worden en opdrogen. Hierdoor
wordt het wegroesten versneld.
o “Een frame van roestig cortenstaal op 5 meter hoogte.
Hoe bedenk je het? Niets geleerd van die dure geflopte
lichtlindes.”
o Onderhoud is moeilijk, denk aan de onmogelijkheid om
graffiti onzichtbaar te verwijderen.
o Het oogt overdadig. Te veel cortenstaal in de totale
binnenstad; té afgestemd en te éénzijdig. Je moet de
‘Torenkamer’ eigen ‘waarde’ geven.
o Zorgt voor pleinvrees.
Aanvullende ideeën:
o Gebruiken voor wisseltentoonstellingen.
o Zorg dat het ook deels met zeil overkapt kan worden voor
kleine activiteiten en voor de ijsbaan in de winter
o Seizoensbegroeiing er op. Klimplanten en kerstversiering
ophangen.
o De omlijsting houden, maar niet in cortenstaal. Maar
in industriële stijl van de vooroorlogse fabrieken of het
station. Veel inwoners waren in 2018 voor het Hijsch
gebouw vanwege de historische waarde en het
historische materiaalgebruik.
o Maak op de omlijsting de tijdlijn van Hengelo; ontstaan,
industrieperiode, wederopbouw, etc.

o Zorg dat het framework ter hoogte van de toren hoger
loopt zodat het nog meer de toren omvat en deel van de
omlijsting maakt.

• Marktopstelling

In de vorige stappen van de planontwikkeling werd steeds
duidelijker dat bij een goed ingericht marktplein er minder
of geen plek meer is voor de markt in de huidige opstelling.
De inwoners van Hengelo gaven duidelijk aan dat ze een
lintmarkt wilden. Marktondernemers wilden liever op het
marktplein blijven staan, maar begrepen ook wel dat een
kaal plein voor twee dagen markt per week niet reëel was.
Het concept ontwerp maakt zoveel ruimte dat het de marktkramen neerzet in twee rijen aan de randen van het plein,
met doorloop op de Telgen.
Voor inwoners van Hengelo klinkt dat goed. Aanwonende
ondernemers en marktondernemers reageren divers.
Ondernemers aan de Brinkstraat willen graag loopruimte
houden, zodat de marktbezoekers ook bij hun voor de
winkel langs gaan. Zoveel mogelijk interactie met passerend
publiek. En ook de soort marktkraam telt. “Een bloemenstal
voor je winkeldeur is wat anders dan een viskraam.”
De marktondernemers kunnen akkoord gaan met het
bestaand concept ontwerp. Soms ondersteunend, soms
begrijpend, soms minder begrijpend. Van belang is dat er
naar oplossingen gezocht wordt dat de markt zo compact
mogelijk opgesteld wordt en zo min mogelijk richting Enschedesestraat gaat.

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”).
En een aandachtspunt is de indeling van de bomenplekken.
Voor indeling van de kramen geldt dat er gekeken wordt
naar branchering, routing en kwaliteit. De marktbond en de
marktmeester willen zo snel mogelijk samen een voorstel
maken om de haalbaarheid mogelijk te maken. Overleg met
de aanwonende ondernemers over de plaatsing is belangrijk.
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Afsluiters

Op basis van het ontwerp De Torenkamer zijn er aanvullende
ideeën genoemd:

• Ooievaar

Een gigantische metalen ooievaar boven de markt laten
zweven. De ooievaar staat symbool voor, en refereert aan
Stork (ooievaar is stork in het Engels, en zat ook in het
bedrijfslogo van Stork) en dus aan de historie van de stad.
Het is een historische component, kunst en een markante
blikvanger.

• Speelplekken

Meer speelplekken voor kinderen.

• Kerstboom

‘Kerstboom’ permanent in beplantingsplan opnemen; de
naaldboom past qua sfeer ook goed bij de beren. Ook vanwege duurzaamheidsoverwegingen heeft een permanente
boom de voorkeur.

• Lichtstad

De toren in het licht zetten in combinatie met een projectiescherm. Ook de Telgenflat als parel van wederopbouw
belichten. Het is tegelijk kunst en past meer en meer bij
Hengelo.

• Jeu de boulesbaan
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Inwoners en ondernemers denken ook al na over de periode
na het vaststellen van het concept-ontwerp, met de volgende suggesties:
•	Werk dit ontwerp ook zoveel als mogelijk samen met de
stad verder uit. Inwoners en ondernemers hebben aangetoond dat ze het leuk en interessant vinden en dat ze
oplossingen en samenwerkingen van de grond krijgen die
voor die tijd niet voor mogelijk werden gehouden.
	Dus pak zaken zoals de marktopstelling en indeling samen met de markt en ondernemers op, ontwikkel deelplannen samen met partijen die zich al gemeld hebben
zoals Oyfo, ROC en het kunstenaarscollectief. En doe dat
ook met andere planonderdelen.
		 Blijf beleid en projecten in co-creatie ontwikkelen met
stedelijke partijen en groepen en met het ‘kleine weefsel
van de stad Hengelo’, zoals de mensen die ook in het cocreatieproces Marktplein hebben meegedaan.
		 Denk er ook aan dat dit werk kleine en grote bedrijvigheid
mee neemt, probeer bijvoorbeeld met ROC leerafspraken
te maken over catering, over een rol van de beveiligingsopleiding, de opleiding marketing en communicatie kan
veel betekenen gedurende het proces.
• Zorg dat er ook goede afspraken worden gemaakt over
het beheer en onderhoud. Deze plek wordt straks een
glansplek in de binnenstad. Dat vraagt ook extra aandacht
op gebied van beheer. Dit doe je er niet even bij.
		 Naast fysiek beheer is er ook aandacht nodig voor sociaal
pleinbeheer, want het moet geen ongewenste hangplek
worden.
• Het marktplein kan niet zonder een programma. Zoals een
in te vullen kunstprogramma. Of het levendig houden van
de toren (projectiescherm, waterval,…). Of weer opzetten
van sportactiviteiten zoals in de zomer van 2020.
• Wellicht dat een bijzondere vorm van pleinbeheer opgezet
kan worden. Waarin zowel fysiek beheer, sociaal beheer
als het vormgeven van een programma kan samen
komen. In de gesprekken kwamen twee figuren langs “een
pleinburgemeester”, en “een reuringmaker”.
• Een ‘Vrienden van het Marktplein’-opzet, als organisatie
om een programma op te zetten is ook genoemd.

De sfeer in Hengelo
In het plan voor het marktplein moeten de burgers van
Hengelo zich kunnen herkennen. Daarom is het goed om
te weten wat de sfeer in de stad is. We hebben alle reacties
gescand. We hebben de eerste ( 5 december) en de laatste
reacties (13 december) op diverse sociale media platformen proberen ‘op te vangen’ voor dit eindverhaal.
Dit zijn de platformen met het meeste ‘marktpleinverkeer’.
Op Instagram van de gemeente en Facebook van de
gemeente Hengelo. Op Hengelo Helemaal Stil?, op
074 Hengelo, op Facebook van Bos op het Plein.
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Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.

