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1  Waarom een Omgevingsvisie?
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1.1 Inleiding

Voor u ligt het kaderdocument voor de 
Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid 
Hengelo. Het is de eerste stap om te komen tot 
de Omgevingsvisie voor deze gebieden. In dit ka-
der bepalen we het speelveld waarbinnen we de 
Omgevingsvisie gaan opstellen. De volgende twee 
hoofdvragen staan centraal:

• Wat zijn onze (bestaande) ambities en actu-
ele beleidskeuzes en waar willen we het in de 
Omgevingsvisie over gaan hebben (H3)?

• Hoe gaan we het gesprek met onze partners 
en de samenleving in de volgende stappen 
organiseren (H4)?

We benoemen onze ambities en actuele beleids-
keuzes die we al gemaakt hebben en als uitgangs-
punt hanteren voor de Omgevingsvisie. Op basis 
daarvan bepalen we de vragen die we aanvullend 
daarop in de Omgevingsvisie centraal willen stel-
len. Ook geven we aan hoe we hierover met de 
samenleving en onze partners in gesprek willen. 
Kennis en ideeën in de samenleving willen we be-
nutten om samen tot een goede en evenwichtige 
visie te komen waar we mee aan de slag kunnen! 

Voordat we de hoofdvragen beantwoorden (in 
H3 en H4), gaan we in het vervolg van dit eerste 
hoofdstuk eerst in op de aanleiding en het doel van 
de Omgevingsvisie en in hoofdstuk 2 in op het doel 
van dit kaderdocument. 

1.2 De wereld verandert

De wereld om ons heen verandert snel. Op hetzelf-
de moment spelen diverse grote trends op het ge-
bied van demografie, technologie en klimaat. Deze 
leiden in ons land tot een aantal grote ruimtelijke 
opgaven. Zo staan de dorpscentra en binnenste-
den onder druk door de opkomst van internetwin-
kelen en recent de coronacrisis. Ook verandert de 
bevolkingssamenstelling als gevolg van individu-
alisering, vergrijzing en immigratie, en is er grote 
behoefte aan woningen voor met name kleinere 
huishoudens. We moeten onze leefomgeving aan-
passen aan de klimaatverandering. De kans op 
extreme buien, hitte en droogte nemen toe. We 
hebben ruimte nodig voor de opwek van hernieuw-
bare energie en staan voor een grote opgave om 
onze samenleving circulair te maken. De wijze 
waarop we ons verplaatsen verandert. De fiets en 
het openbaar vervoer nemen aan belang toe. Het 
bewustzijn rondom gezondheid  groeit, zeker ook 
door de coronacrisis. Steeds meer mensen willen 
sporten en bewegen in de buitenlucht en dat leidt 
tot een veranderende behoefte in de inrichting van 
onze openbare ruimte.

Allemaal opgaven waar we als gemeente Hengelo 
adequaat op in willen spelen en waar eigenlijk al-
leen een samenhangende aanpak kan werken.  
Met het opstellen van de Omgevingsvisie hebben 
we de kans om deze opgaven integraal aan te 
pakken. 
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1.3 De komst van de Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een van de centrale instrumenten van de Omgevingswet die (naar verwachting) 
op 1 januari 2022 wordt ingevoerd, met een overgangsperiode tot 2030. Deze wet betekent een forse 
stelselherziening voor de ruimtelijke ordening. In de Omgevingswet worden wetgeving en regels voor 
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld. Daarmee vormt de wet de basis voor 
de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Doel van de Omgevingswet is een goede 
balans tussen beschermen en ontwikkelen:

• Bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
• Beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving om maatschappelijke doelen te behalen

Of zoals minister Ollongren het heeft verwoord: “De wet daagt uit om oplossingsgericht naar maat-
schappelijke opgaven te kijken. Met deze wet gaan we ontwikkelingen mogelijk maken.” De wet biedt 
handvatten om effectief en integraal antwoord te geven op de opgaven die op ons af komen en initiatie-
ven te faciliteren die daaraan bijdragen. 

• Strategisch: het bepalen van strategische be-
leidsdoelen voor de ontwikkeling en bescher-
ming van de fysieke leefomgeving voor de lange 
termijn.

• Integraal: alle thema’s die voor de leefomgeving 
relevant zijn komen in samenhang aan bod. 
Naast ruimtelijke thema’s zoals wonen, infra-
structuur en landschap gaat de Omgevingsvisie 
dus ook over sociaal-maatschappelijke thema’s 
zoals veiligheid, gezondheid en inclusiviteit.

• Gebiedsgericht: de beleidsdoelen die in de 
Omgevingsvisie worden bepaald, krijgen een 
gebiedsgerichte uitwerking. De gemeente be-
staat uit een groot aantal uiteenlopende deelge-
bieden met elk eigen karakteristieken en vraag-
stukken die vragen om een eigen uitwerking en 
ontwikkelingsrichting.

• Uitvoeringsgericht: de Omgevingsvisie be-
staat naast beleidsdoelen uit een agenda 
voor uitwerking in en vertaling naar de andere 
beleidsinstrumenten.    

1.4 Rol van de Omgevingsvisie

Als gemeente krijgen we in de Omgevingswet vier 
basisinstrumenten om beleid te maken voor de fy-
sieke leefomgeving:

• Omgevingsvisie (beleidsdoelen)
• Programma (uitwerken, maatregelen)
• Omgevingsplan (regels)
• Omgevingsvergunning (initiatieven) 

De Omgevingsvisie moet uitelijk in 2024 klaar 
zijn. In de Omgevingsvisie worden de strategi-
sche beleidsdoelen voor de lange termijn bepaald. 
Deze vormen de basis voor de rest van het beleid 
voor de leefomgeving en krijgen een vertaling 
naar de andere instrumenten. Daarmee vormt de 
Omgevingsvisie het startpunt voor de zogenaam-
de ‘beleidscyclus’. Een continu proces van beleid 
ontwikkelen, uitwerken, uitvoeren, evalueren en 
aanpassen aan de actualiteit. 

Binnen het kader van de Omgevingswet heeft een 
Omgevingsvisie de volgende kenmerken:
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Als de Omgevingsvisie straks is vastgesteld dan zal deze op vier manieren gebruikt gaan worden:

1. Ruimte voor initiatieven waar het kan
Als gemeente gebruiken we de visie om initiatie-
ven en plannen van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties te beoordelen. We 
pakken de visie erbij als een initiatief invloed heeft 
op de fysieke leefomgeving, een besluit van de 
gemeente nodig heeft en/of niet past binnen de 
bestaande regelgeving. We zullen dan beoordelen 
of het initiatief past bij de doelen voor de leefom-
geving, of aan te passen is zodat het er bij past. 
Met de visie maken we ontwikkelingen mogelijk 
die voor zoveel mogelijk inwoners een goede en 
waar mogelijk betere leefomgeving opleveren. 
Hoe beter een iniatief aansluit bij de beleidsdoelen 
hoe wenselijker.   

2. Hulpmiddel voor initiatiefnemers
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke or-
ganisaties kunnen de visie gebruiken ter inspiratie. 
Initiatiefnemers kunnen ermee inschatten of een 
plan kansrijk is of op welke manier het kansrijk te 
maken is. Hoe dichter bij de doelen, hoe kansrijker 
het initiatief. Met behulp van de visie kunnen initi-
atiefnemers straks inschatten wat de kans op me-
dewerking voor een initiatief is. En daarmee kan 
een initiatiefnemer beter inschatten welke voorin-
vesteringen verantwoord zijn. 

3. Bepalen van eigen acties 
Als gemeente bepalen we onze eigen acties. Zo 
kunnen we voor bepaalde thema’s en gebieden 
Omgevingsprogramma’s opstellen waarin we be-
leidsdoelen uitwerken en maatregelen bepalen. 
Omgevingsprogramma’s zijn  vergelijkbaar met 
een sectorale (zoals een detailhandelsvisie)  of 
gebiedsgerichte beleidsnota (zoals een actieplan 
binnenstad) zoals we die nu kennen.  Verder vormt 
de Omgevingsvisie de basis voor de regels in het 
Omgevingsplan. Alle bestemmingsplannen en ver-
ordeningen met een fysieke component worden 
straks samengebracht in één Omgevingsplan voor 
de hele gemeente.

4. Synergie in ons beleid 
Als gemeente sturen we met behulp van de 
Omgevingsvisie op al ons strategisch beleid (stra-
tegisch betekent het bepalen van doelen) voor de 
fysieke leefomgeving. Daarmee zorgen we voor 
samenhang en synergie in beleid. Dat deden we 
natuurlijk al, maar ook strategische keuzes die 
voorheen in sectorale nota’s (bijvoorbeeld wonen 
of verkeer) werden gemaakt, worden straks inte-
graal gemaakt in de Omgevingsvisie. 

Schematische weergave van de beleidscyclus 
volgens de Omgevingswet en de rol van de 
Omgevingsvisie daarin.
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2  Waarom een Kader?
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2.1 Onze aanpak in Hengelo

Omgevingsvisie
In Hengelo stellen we de Omgevingsvisie in drie 
fasen op die daarna geïntegreerd worden tot één 
samenhangende visie voor ons hele grondgebied:

• Omgevingsvisie Buitengebied
• Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid 
• Omgevingsvisie Rest van de stad

Voor het opstellen van de Omgevingsvisies 
hanteren we een stappenplan met de volgende 
hoofdstappen:
• Analyse vraagstukken en beleid
• Bepalen van het kader
• Bepalen thema’s voor de toekomst
• In gesprek met de samenleving over thema’s
• In gesprek met de samenleving over gebieden 
• Opstellen van het visiedocument 

We zijn begonnen met het buitengebied van onze 
gemeente. De Omgevingsvisie  ‘Hengeloos Buiten’ 
is inmiddels door de raad vastgesteld. De tweede 
fase bestaat uit de Omgevingsvisie voor de bin-
nenstad en Hart van Zuid. Daar zijn we dus nu mee 
begonnen en dit kaderdocument vormt daarin de 
eerste stap. 

Verbeelding van de stappen om te komen tot de 
Omgevingsvisie (bron: gemeente Hengelo)

Het Kader
Met het Kader voor de omgevingsvisie Binnenstad 
en Hart van Zuid geven we duidelijkheid aan de 
deelnemers het proces. Waar gaat dit proces wel 
over en waar gaat het niet over? Wat ligt nog open 
en wat is al ingevuld? Welke mate van participa-
tie past daarbij? Het Kader geeft als het ware het 
speelveld aan waarbinnen, de omgevingsvisie kan 
worden opgesteld. De volgende twee hoofdvragen 
staan in het kader centraal:

• Wat zijn onze (bestaande) ambities en actu-
ele beleidskeuzes en waar willen we het in de 
Omgevingsvisie over gaan hebben (H3)?

• Hoe gaan we het gesprek met onze partners 
en de samenleving in de volgende stappen 
organiseren (H4)?

Daarmee geven we invulling aan stap 1 en 2 van 
het stappenplan. We gaan niet alleen in op de 
beleidskader maar hebben ook verhaallijnen be-
noemd die in het vervolg van het proces centraal 
staan. Het kader geeft aan waar het over zal gaan 
in de Omgevingsvisie en met wie we dat willen 
gaan bespreken. 
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2.2 Relatie met bestaand beleid

We hebben als gemeente de afgelopen jaren na-
tuurlijk al op tal van thema’s en in de gebieden 
hard gewerkt aan het ontwikkelen van beleid. Denk 
bijvoorbeeld aan de Woonagenda 2021-2030, 
het Handboek Aantrekkelijke Binnenstad of het 
Masterplan voor Hart van Zuid. Daarnaast hebben 
we samen met onze buurgemeenten en partners 
onze ambities bepaald voor de ontwikkeling van 
de regio Twente. 

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie gaan 
we niet ineens andere keuzes maken. We bouwen 
vooral voort op onze ingezette koers. Om inzichte-
lijk te maken ‘wat we al op de plank hebben liggen’ 
hebben we de (figuurlijke) voorraadkast gemaakt 
die aan de basis ligt van dit kaderdocument.

Ten opzichte van ons bestaande beleid heeft de 
Omgevingsvisie wat ons betreft de volgende drie 
functies:

Verankeren
Onze (bestaande) ambities dienen als uitgangs-
punt en al onze actuele beleidskeuzes nemen 
we op in de visie zodat deze ook input vormen 
voor de gehele beleidscyclus zoals onder de 
Omgevingswet bedoeld.

Vertalen
Met de Omgevingsvisie leggen we, waar nodig of 
gewenste, de verbanden tussen al ons (actuele) 
thematische/sectorale beleid en gebiedsgericht 
beleid. Dit is een van de centrale doelen van de vi-
sie: een samenhangende en integrale benadering 
van de fysieke leefomgeving. Daarnaast maken 
we waar nodig een ruimtelijke vertaling van the-
matisch en sectoraal beleid.

Verbeteren
Ten derde, we verbeteren het bestaande beleid 
waar nodig of gewenst. Het kan dan gaan om het 
beleid op een aantal aspecten aan te vullen, aan te 
scherpen en/of nieuwe thema’s toe te voegen die 
tot nu toe nog niet of onvoldoende aandacht heb-
ben gekregen.   
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Functie van de Omgevingsvisie
ten opzichte van bestaand beleid:

1. Verankeren
      • Ambities als uitgangspunt
      • Actueel beleid opnemen
2. Vertalen
      • Verbanden legggen
      • Ruimtelijk vertalen
3. Verbeteren
       • Aanvullen
      • Aanscherpen
      • Toevoegen

Verbeelding van de ‘voorraadkast’ als basis voor
dit kader (bron: gemeente Hengelo)
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2.3 Totstandkoming van dit kader

Uitgangspunt in het proces is dat we  de 
Omgevingsvisie vraaggestuurd willen opstellen, 
gericht op het oplossen van maatschappelijke op-
gaven. Dat vraagt om inzicht in de vraagstukken 
die er spelen over de binnenstad en Hart van Zuid 
bij de samenleving en onze interne organisatie. 
Om te komen ‘van kast naar kader’ hebben we met 
de volgende betrokkenen gesproken: 

• Ambtelijke projectgroep
• Interviews met beleidsmedewerkers
• Interviews met strategisch partners
• Afstemming met programmateams
• Werksessies met de raad

Ambtelijke projectgroep
Een groep van zo’n 20 beleidsmedewerkers met 
uiteenlopende achtergrond (zowel fysiek als soci-
aal domein) hebben het proces om te komen tot 
dit kader begeleid en gevoed met informatie en 
ideeën. 

Interviews beleidsmedewerkers
Aanvullend hebben we met zo’n 30 medewerkers 
van de gemeente groepsinterviews gehouden. 
Daarin hebben we het vooral gehad over bestaand 
beleid en dat inhaakt op de actuele vraagstukken 
die spelen.

Proces om te komen ‘van kast naar kader’

Interviews strategisch partners
Daarnaast hebben we met  ruim 40 partijen uit de 
samenleving (groeps)interviews gehouden. Met 
hen hebben we vooral gesproken over wat voor 
hen belangrijke vraagstukken zijn die spelen en in 
de Omgevingsvisie een plek zouden moeten krij-
gen. Hiernaast is een lijst opgenomen van de part-
ners die we hebben gesproken. 

Afstemming met programmateams
De gemeente Hengelo heeft voor de ontwikkeling 
van de binnenstad en Hart van Zuid twee gebieds-
gerichte programma’s in het leven geroepen. Met 
beide programmateams hebben we eerste ideeën 
voor het kader besproken en afgestemd. 

Werksessies met de raad
De bedoeling van de Omgevingswet is dat de ge-
meenteraad meer de kaders en de grote lijnen van 
omgevingsbeleid bepaalt, niet (meer) het detail. 
Dit kader is een belangrijk instrument voor de raad 
om sturing te kunnen geven aan het proces voor 
het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarom heb-
ben we twee werksessies met de raad georgani-
seerd waarin we tussenresultaten deelden en in-
put ophaalden. 
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Detailhandel en  Horeca Stichting Centrummanagement 
Winkeliers binnenstad
Winkelcentrum Esrein
Koninklijke Horeca Nederland
Horecaondernemers binnenstad

Woningmarkt Welbions
Makelaars

Overheden Gemeente Enschede
Provincie Overijssel
Regio Twente
Supervisieteam Hart van Zuid

Erfgoed Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Stichting Storkiaan
Het Oversticht
Puiencommissie
Erfgoedcommissie

Bewoners (Vereniging) Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt
Stichting Hart van Zuid

Water en warmte Waterschap
Warmtebedrijf
Warmtenet

Verkeer en vervoer Prorail
NS
Keolis

Cultuur Bibliotheek
Metropool
Schouwburg
Stichting Oogst
Oyfo

Gezondheid en welzijn GGD
Avelijn
Trivium
Humanitas
Wijkkracht

Onderwijs ROC Twente
Dr. Schaepmanstichting

Evenementen Kermis
FBK Games
Hengelo Promotie

Eigenaren/ontwikkelaars Stork
Markttafel Hart van Zuid
Overijsselse Herstructureringsmaatschappij

Overzicht van de (strategische) partners uit de samenleving 
die we hebben gesproken om dit kader op te stellen. 
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2.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 3 gaan we nader in op het beleidska-
der voor de Omgevingsvisie en geven we aan over 
welke onderwerpen we het willen gaan hebben. 
De basis daarvoor vormen 9 verhaallijnen voor de 
Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid  die 
uit het proces naar voren gekomen zijn. De ver-
haallijnen zijn tot stand gekomen doordat er een 
bepaalde actualiteit of urgentie is. 

Per verhaallijn gaan we in op onze (bestaande) 
ambities en actuele beleidskeuzes. Vervolgens 
constateren we een bepaalde actualiteit of urgen-
tie die extra aandacht vraagt en die leidt tot een 
vraag. De vragen van de 9 verhaallijnen vormen ge-
zamenlijk de agenda voor de Omgevingsvisie die 
we in de volgende stappen gaan opstellen. 

In hoofdstuk 4 geven we (op hoofdlijnen) aan met 
welke partijen uit de samenleving over de verhaal-
lijnen in gesprek willen gaan. Daarnaast gaan we 
in op hoe we verbanden zoeken met beleid dat pa-
rallel aan de Omgevingsvisie in ontwikkeling is. 
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3  Waar gaan we het         
 over hebben?
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3.1 Onze kernwaarden en koers

Onze omgevingsvisie bouwen we op vanuit het beleid dat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Deze 
brengen we met elkaar in samenhang en waar nodig vullen of scherpen we dat beleid verder aan. Ons 
vertrekpunt bestaat uit een aantal overkoepelende waarden en ambities die de basis vormen voor al ons 
beleid:
• Het verhaal van Hengelo
• De koers voor 2040
• Global goals 

• Vaardig en vindingrijk: Hengelo is een stad waar 
ondernemende mensen en bedrijven hun idee-
en weten te realiseren. Dat past bij deze inno-
vatieve industrie- en techniekstad. Hengeloërs 
hebben geleerd hun vaardigheden blijvend te 
ontwikkelen in een voortdurend veranderende 
wereld. Hengelo heeft een breed netwerk speci-
alistische MKB-bedrijven. Deze ondernemende 
diversiteit is van grote waarde voor het onder-
nemersklimaat van Twente.

• Praktisch en idealistisch: De mix van dorpse 
saamhorigheid en innovatieve industrie maakt 
dat Hengelo een stad is met een bijzonder so-
ciaal klimaat. Inwoners, ondernemers en instel-
lingen dragen bij aan een samenleving waarin 
mensen oog hebben voor elkaar. Deze sociale 
vanzelfsprekendheid is de drijvende kracht die 
Hengelo kenmerkt en waarmee een betekenis-
volle toekomst wordt behouden voor huidige en 
nieuwe generaties1.

1 Het verhaal van Hengelo (2019)

het  
verhaal

van

HEN 
   GE
   LO

Het verhaal van Hengelo 
In 2019 hebben we het verhaal van Hengelo ge-
maakt dat inwoners, ondernemers, vastgoedeige-
naren en bestuurders inspireert, verbindt en rich-
ting geeft. Daarin kiezen we een duidelijke positie 
en profileren we ons als Hengelo met een onder-
scheidende identiteit. We onderscheiden drie kern-
waarden die aan de basis staan van toekomstige 
ontwikkeling:

• Leefbaar en betrokken: Hengelo is een stad 
die alles in huis heeft wat een grote stad hoort 
te hebben. Toch heeft zij haar dorpse saam-
horigheid weten te behouden. Dat maakt dat 
Hengeloërs zich veilig en thuis voelen en geen 
grote maatschappelijke problemen ervaren. De 
talrijke verenigingen en evenementen zijn ken-
merkend voor de actieve betrokkenheid en or-
ganisatiekracht van de Hengeloërs. Hengelo is 
een aangename en leefbare stad.
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Onze koers voor 2040 
De strategie van Hengelo, als onderdeel van het 
stedelijk gebied in Twente, richt zich enerzijds op 
versterking van de sociaaleconomische ontwik-
keling en structuur, met een focus op hightech 
(maak), en anderzijds op een aantrekkelijk woon- 
en leefklimaat voor kenniswerkers, creatieve wer-
kers, jongeren en vakmensen met een goede ba-
lans tussen de verschillende inkomensgroepen. 
Met deze strategie versterken wij onze internati-
onale concurrentiepositie als stedelijke regio en 
stimuleren wij de voor ons zo belangrijke groei van 
de (beroeps)bevolking en de daarmee samenhan-
gende woningvraag. Bij ongewijzigd beleid krimpt 
de beroepsbevolking immers als gevolg van ver-
grijzing. Groei van de beroepsbevolking is dus ook 
nodig om de bestaande economie te waarborgen.

Wij bouwen Hengelo en de regio samen met be-
drijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, pro-
vincie, omliggende gemeenten verder uit tot top 
technologische stad en regio. Denkers en doeners 
werken samen en maken ons koploper in kennisin-
tensieve en innovatieve maakindustrie. In 2040 be-
horen we tot de top drie top technologische regio’s 
van Nederland. Het stedelijke gebied Hengelo-
Enschede is koploper in de (high)tech (maak)in-
dustrie. We hebben we een optimale brede samen-
werking met het beroepsonderwijs, waaronder de 
primaire kennispartner ROC. Daarnaast zijn er op-
timale banden met Saxion en met de UT, ook op 
gebied van huisvesting studenten. Duurzaamheid 
en circulaire economie is vanzelfsprekend onder-
deel van onze top technologie.

In 2040 hebben we onze strategische ligging, met 
het station, de A1/A35 en het Twentekanaal als 
het Twentse scharnierpunt voor vervoer over het 
spoor, de weg en het water, optimaal uitgenut. 
Hengelo waarborgt en verbetert de bereikbaarheid 
op duurzame wijze. De bereikbaarheid over weg, 
water en spoor is optimaal. De andere (binnen- en 
buitenlandse) economische hotspots zijn binnen 
een uur bereikbaar.

Om een top technologische regio te behoren is het, 
naast een uitstekende bereikbaarheid, van belang 
om de werklocaties die daaraan een bijdrage le-
veren te laten floreren en het juiste woonmilieu te 
bieden voor het aantrekken en binden van talent 
aan de stad en de regio. Onze bestaande (woon)
wijken zijn goed op orde. Dat moet zo blijven. 
We focussen ons aanvullend op het creëren van 
een bruisende stad met een aantrekkelijk (hoog-)
stedelijk woonmilieu in de stationsomgeving, om 
de groeiambitie door het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen waar te maken. De stationsomgeving 
biedt ruimte aan eigentijds en toekomstgericht 

wonen, werken, leren én ontmoeten en levert daar-
mee een belangrijke bijdrage aan de bereikbare 
top technologische regio. Hierbij is een aantrekke-
lijke binnenstad en de aanwezigheid van een hoog-
waardig voorzieningenniveau doorslaggevend: 
sport/beweging, cultuur, uitgaan, ontspanning, 
groen, onderwijs en winkelen. Een goede ruimte-
lijke kwaliteit is ook een bepalende factor.

In 2040 zijn we een aantrekkelijke stad met geva-
rieerde nieuwe woon- en werkmilieus (passend bij 
de ambitie van de stad) waar wonen, werken, leren 
en recreëren met elkaar in samenhang zijn. We be-
schikken over optimaal gebalanceerde woonruim-
te voor de (internationale) kenniswerkers van onze 
bedrijven. We hebben een cultureel hoogwaardig 
aanbod, mix tussen techniek en cultuur. Hengelo 
is hotspot op gebied van toptechnologie en cul-
tuur educatie. Met veel groen en water waar het 
fijn is om te ontspannen en recreëren. Sportpark 
Veldwijk is de topsportlocatie van Twente. Het 
is fijn leven in de stad met een hoogwaardig 
voorzieningenniveau.

In 2040 zijn wij dé innovatieve gemeente op het 
sociaal domein. Iedereen doet mee (inclusieve sa-
menleving); wij zetten in op kansen voor iedereen. 
Inwoners van Hengelo hebben een opleidingsni-
veau aansluitend bij de top technologische werk-
gelegenheid. Samen met onze inwoners en part-
ners realiseren we wat nodig is om mee te kunnen 
doen aan de samenleving (dynamisch, preventief). 
Onze dienstverlening is vernieuwend en innovatief.

In 2040 zijn wij een stad (‘smart city’) die de digi-
tale mogelijkheden slim en optimaal benut. Ook in 
de digitale stad hebben we aandacht voor inwo-
ners die moeilijk mee kunnen komen in de digitale 
wereld. In 2040 heeft Hengelo de transitie naar 
een duurzame gemeente afgerond. Met onze in-
woners en partners zetten we in op het versterken 
een duurzame samenleving (iedereen doet hieraan 
mee) en faciliteren wij duurzame groei. Top tech-
nologie en onderwijs worden ingezet voor verduur-
zaming van onze stad (consumenten en industrie) 
en voor innovatieve verduurzaming (circulaire 
economie).

Deze koers vormt het fundament waarop we be-
leid en besluitvorming baseren, nieuwe initiatieven 
ontplooien en onze stad verder ontwikkelen1.

1 Koers 2040 Hengelo, Kadernota (2020)
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Global goals 
Sinds januari 2020 is Hengelo een Global Goals 
gemeente. Hiermee laten we zien dat we de 17 
Global Sustainable Development Goals omarmen: 
dat we willen handelen in de geest van de doelen 
en er op passende momenten naar verwijzen. 

De VN heeft deze 17 doelen voor duurzame ont-
wikkeling vastgesteld. Ze zijn unaniem geadop-
teerd door alle lidstaten en vormen tot 2030 een 
belangrijke agenda. Ook de Nederlandse regering 
heeft zich gebonden aan de Global Goals. Maar, de 
Global Goals kunnen niet gerealiseerd worden zon-
der de specifieke inzet van gemeenten. De doelen 
raken immers aan belangrijke opgaven voor lokale 
overheden zoals veilige, inclusieve en duurzame 
robuust infrastructuur en de bestrijding van de 
effecten van klimaatverandering en participatief 
bestuur.

 

Als gemeente zijn we op verschillende manieren 
bezig met de Global Goals. Zowel impliciet door 
bijvoorbeeld inwoners te ondersteunen bij schul-
denproblematiek of expliciet door de inzet om de 
binnenstad economisch sterker te maken.

Onze insteek is om de global goals op natuurlijke 
momenten te benutten bij de ontwikkeling van 
beleid en projecten. En zeker ook bij de ontwik-
keling van de omgevingsvisie. Veel global goals 
hebben een ruimtelijke component en het is dan 
ook belangrijk om deze vanaf het begin mee te 
nemen. Ze zijn gebruikt bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie voor het buitengebied (Hengeloos 
Buiten) en ook terug te vinden in de verhaallij-
nen die de basis vormen voor de Omgevingsvisie 
Binnenstad en Hart van Zuid. 
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3.2 Verhaallijnen voor Omgevingsvisie

In de volgende pagina’s gaan we in op de verhaallijnen die uit het proces tot nu toe naar voren zijn geko-
men en de basis zullen vormen voor de volgende stappen van het proces. 

Per verhaallijn gaan we in op bestaande ambities en actuele beleidskeuzes, en op de vraag die naar 
voren komt uit de actualiteit of een bepaalde urgentie. De vragen van de 9 verhaallijnen vormen geza-
menlijk de agenda voor de Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid.
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Onze ambities en actueel beleid
Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, 
provincie en regiogemeenten hebben we de ambi-
tie om Twente te ontwikkelen tot een van de top 
drie technologische regio’s van Nederland. We wil-
len koploper zijn in de kennisintensieve en innova-
tieve maakindustrie1. Belangrijk voor deze ambitie 
is ontwikkeling van de Spoorzone Twente. Rondom 
de stationsgebieden van Hengelo, Kennispark en 
Enschede streven we naar een vestigingsmilieu 
voor interessante en vernieuwende combinaties 
van duurzaam wonen, werken, ontmoeten en stu-
deren2. Hart van Zuid speelt hierin een belangrijke 
rol. Een voormalig binnenstedelijk industriegebied 
van 50 hectare met een zeer gunstige ligging (nabij 
het station, binnenstad, Twentekanaal, High Tech 
Systems park). Hier werken we aan de ontwikke-
ling van een dynamisch, duurzaam en levendig 
stadsdeel met een menging van wonen, werken, 
onderwijs en recreëren en het industriële erfgoed 
als identiteitsdrager3.  

Hart van Zuid gaat een bijdrage leveren aan de 
economische versterking van de stad en regio. 
We bieden ruimte voor vernieuwende vormen 
van bedrijvigheid en met de ontwikkeling van het 
Businessdistrict creëren we een nieuwe econo-
mische hotspot in Twente.  Daarnaast willen we 
een woonmilieu creëren dat we in Hengelo en 
Twente nog niet hebben. We zien te veel (jonge) 
mensen wegtrekken, omdat ze hier de (stedelijke) 
dynamiek missen. Talentvolle kenniswerkers en 
creatieve vakmensen zijn belangrijk  voor onze 
economie maar bedienen we nu nog onvoldoende. 
Ontwikkeling van Hart van Zuid biedt mede door 
de gunstige ligging,  de kans om een dynamische 
omgeving te creëren dat juist voor hen aantrekke-
lijk is. Voor de komende 10 jaar streven we in Hart 
van Zuid toevoeging van een flink aantal woningen 
voor diverse doelgroepen, maar met bijzondere 
aandacht voor jonge mensen4. 

1 Koers 2040 Hengelo, Kadernota (2020)
2 Omgevingsagenda Oost (2020)
3 Masterplan Hart van Zuid (2009)
4 Woonagenda Hengelo (2021)

Verhaallijn 1

Hart van Zuid: uniek dynamisch 
stadsdeel in de high tech regio

Actualiteit en urgentie
Op basis van doelgroeponderzoek zetten we in op 
een divers woonmilieu met als hoofddoelgroepen: 
‘young potentials’, ‘stedelijke entrepeneurs’ en ‘ur-
ban creators’5. Vooral voor die laatste groep heb-
ben we extra aandacht. Urban creators zijn net 
afgestudeerd, hoogopgeleid, alleenstaand of met 
partner en op zoek naar een dynamische omge-
ving met veel voorzieningen. Uit recent woonwen-
senonderzoek blijkt dat zij in principe niet voor-
nemens zijn om in Hengelo te (blijven) wonen, ze 
gaan liever naar de Randstad. Wel is een deel mo-
gelijk in Hengelo geïnteresseerd als ze horen van 
de plannen voor Hart van Zuid6. Zeker ook omdat 
zij niet zijn gericht op autobezit en het station erg 
dichtbij is.

Het wordt een uitdaging om deze groep ook echt 
naar Hart van Zuid te halen. Daarvoor is een crea-
tieve woon-, werk- en leefomgeving nodig met een 
bruisend openbaar leven (ontmoeting en cultuur), 
een creatief milieu met ruimte voor werk en initia-
tief (persoonlijke ontwikkeling) en een gevoel van 
trots (daar wil ik bij horen). Een spannende plek 
waar deze groep zich graag mee identificeert. Om 
hen aan Hengelo te binden is het van belang Hart 
van Zuid te ontwikkelen tot een gebied dat echt 
anders is dan de rest van de stad. Daar zijn vooral 
gezinswoningen in overzichtelijke woonwijken, ter-
wijl de beoogde jonge doelgroep juist op zoek is 
naar betaalbare woningen in een stedelijke uitda-
gende omgeving. 

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Welke aanvullende acties zijn nodig om in Hart 
van Zuid het creatieve woon-, leef- en werkmilieu 
te creëren waarmee we jonge talenten ook daad-
werkelijk aan onze stad kunnen binden? 

5 Ontwikkelingsperspectief Hart van Zuid en Hart van de 
stad Hengelo (Tellers en benoemers, 2020)

6 Woonwensenonderzoek net (niet) afgestudeerden in 
Twente (Tellers en Benoemers, 2020) 
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Welke aanvullende acties zijn nodig om in Hart van Zuid het 
creatieve woon-, leef- en werkmilieu te creëren waarmee we 
jonge talenten ook daadwerkelijk aan onze stad kunnen binden?

Ontwikkelingsperspectief Netwerkstad Twente 2040 Ontwikkelkaart Hart van Zuid (concept)
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Verhaallijn 2

Synergie in programmering 
van de compacte binnenstad
Onze ambities en actueel beleid
In Hengelo werken we hard aan een toekomstbe-
stendige binnenstad door in te spelen op verande-
rend consumentengedrag. De binnenstad is van 
oudsher het belangrijkste winkel- en horecagebied 
van de stad met onze inwoners als primaire doel-
groep1. Dat geldt ook voor de toekomst. Het cen-
trale doel is een vitale binnenstad waar bezoekers 
graag komen en inwoners en ondernemers trots 
op zijn. Een binnenstad met een onderscheidend 
en divers aanbod en een fijne, veilige en gezellige 
sfeer2. We hebben relatief veel speciaalzaken en 
zelfstandig ondernemers en dat zien we als ons 
onderscheidend vermogen. 

We streven naar een binnenstad die aanvoelt als 
de huiskamer van de stad. Daarmee willen we 
de binding vanuit Hengelo aan onze binnenstad 
vergroten en de verblijfsduur verlengen. Om dit 
te bereiken streven we naar minder verspreide 
bewinkeling hebben we een compacter stadhart 
aangewezen waarin we publieksgerichte  functies 
zoveel mogelijk concentreren. In het compacte 
stadshart zetten we in op een aangename  ver-
blijfskwaliteit door een aantrekkelijke en groene in-
richting, meer ruimte voor voetgangers en fietsers 
en hoogwaardige fietsenstallingen. In het com-
pacte stadshart onderscheiden we verschillende 
deelgebieden met elk een eigen functieprofiel (o.a. 
kernwinkelgebied en horecaconcentratiegebied). 
Daarmee creëren we herkenbare onderscheidende 
deelgebieden en zorgen we voor beperking van 
mogelijke overlast door het zoveel mogelijk te 
clusteren3.

Voor een goede autobereikbaarheid zetten we in 
op klantvriendelijke parkeeroplossingen bij de en-
trees van de stad en aantrekkelijke aanloopstraten 
richting het compacte stadshart. Afhankelijk van 
het karakter zijn aanloopstraten autotoegankelijk, 
autoluw of autovrij4.

1 Detailhandelsvisie (2012) en Horecavisie (2016)
2 Integraal Actieplan Binnenstad (2017)
3 Handboek Aantrekkelijke Binnenstad (2020)
4 Bereikbare binnenstad (2020)

Actualiteit en urgentie
Uit diverse analyses en onderzoek zien we dat het 
aantal bezoekers en het (impulsieve) recreatieve 
winkelbezoek van de binnenstad onder druk staat5. 
De belangrijkste oorzaak is de toename van con-
currerend aanbod in de omgeving en de enorme 
groei van online winkelen. De recente coronacrisis 
versterkt deze ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we 
nu dat andere bezoekmoteven juist belangrijker 
worden:
• Doelgericht bezoek: consumenten oriënteren 

eerst online, komen uit bij een bepaalde winkel 
en gaan dan eventueel gericht op pad om het 
product uit te proberen en aan te schaffen. 

• Dagelijkse behoeften: het aantal bewoners  in 
en rond de binnenstad neemt toe en daarmee 
de behoefte aan functies zoals boodschappen, 
afhaal en gemaksdiensten en dienstverlening. 

• Ontmoeting en beleving: de behoefte aan (fysie-
ke) ontmoeting en beleving is groot. De binnen-
stad is daar als identiteitsdrager van de stad bij 
uitstek voor geschikt. Horeca, cultuur en evene-
menten worden steeds belangrijker als dragers 
van de binnenstad. 

De verschillende functies in de binnenstad (de-
tailhandel, horeca, cultuur, evenementen) hebben 
elkaar steeds meer nodig. Zij zijn steeds nadrukke-
lijker op zoek naar de mogelijkheden om gezamen-
lijk die plek van beleving en ontmoeting te creëren. 
Daarnaast ontstaan er steeds meer initiatieven 
met nieuwe verrassende combinaties van functies 
(blurring).  

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Hoe kunnen we de synergie tussen detailhandel, 
evenementen, horeca, cultuur en warenmarkt in 
de binnenstad vergroten en welke nieuwe verras-
sende functiecombinaties zijn kansrijk? 

5 Analyse Retailstructuur Hengelo (DTNP, 2020), Wie 
kiest wordt gekozen (Q&A, 2018), Binnenstadsmonitor 
Hengelo (2019-2021) 

28



Hoe kunnen we de synergie tussen 
detailhandel, evenementen, horeca, 
cultuur en warenmarkt in de compacte 
binnenstad vergroten en welke nieuwe 
verrassende functiecombinaties zijn 
kansrijk? 

Entree compacte binnenstad

Secundaire entree

Entree station

Entree centrumring

Aanloopstraten

Centrumring

Compacte binnenstad

Compact stadshartgebied
(bron: Handboek Aantrekkelijke
Binnenstad)

Gebiedsprofielen (bron:
Handboek Aantrekkelijke 
Binnenstad)
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Verhaallijn 3

Begeleiden van de transformatie-
opgave in de binnenstad
Onze ambities en actueel beleid
Een van onze centrale doelstellingen is een vitale 
binnenstad waar bezoekers graag komen en inwo-
ners en ondernemers trots op zijn. Een binnenstad 
met een onderscheidend en divers aanbod en een 
fijne, veilige en gezellige sfeer1. We streven naar 
een binnenstad die aanvoelt als de huiskamer 
van de stad. Daarmee willen we de binding vanuit 
Hengelo aan onze binnenstad vergroten en de ver-
blijfsduur verlengen. 

Om dit te bereiken hebben we ervoor gekozen om 
een compacter stadhart aan te wijzen waarin we 
vitale binnenstadsfuncties zoveel mogelijk willen 
concentreren. We streven naar functiewijziging en 
transformatie van de gebieden die buiten het com-
pacte stadshart vallen. Afhankelijk van het deelge-
bied zetten we in op geleidelijke verkleuring naar 
meer gemengde functies, wonen en/of werken2. 
Met name de woonfunctie biedt kansen en moge-
lijkheden om deelgebieden in de binnenstad een 
nieuw perspectief te geven.  

Voor de komende 10 jaar hebben we de ambitie om 
in totaal 3.000 tot 4.500 woningen te ontwikkelen 
in Hengelo. We streven naar een gezonde en geva-
rieerde woningmarkt, met voldoende aanbod voor 
de Hengeloërs en diegenen die graag in Hengelo 
willen wonen. De binnenstad en Hart van Zuid heb-
ben hierin de hoogste prioriteit. In de binnenstad 
zien we een opgave voor het realiseren van een 
substantieel aantal woningen in de komende 10 
jaar. We willen een meer gevarieerde bevolking en 
zien extra kansen voor senioren3. 

1 Integraal Actieplan Binnenstad (2017)
2 Handboek Aantrekkelijke Binnenstad (2020)
3 Woonagenda Hengelo 2021-2030 (2021)

Actualiteit en urgentie
Met het ontwikkelen van woningen in de binnen-
stad leveren we een bijdrage aan de woningbouw-
opgave in de regio. Het draagt daarnaast bij aan 
het vergroten van de levendigheid in het hart van 
onze stad, een kansrijk hergebruik van leegko-
mend vastgoed en levert nieuwe kansen op voor 
ondernemers. 

Wel betekent het toevoegen van een groot aantal 
woningen een behoorlijke functiewijziging voor 
de binnenstad als geheel en de transformatiege-
bieden in het bijzonder. Van een gebied gericht op 
publiek en bezoek naar een bredere mix met meer 
wonen. We vinden het belangrijk om deze trans-
formatieopgave ook op een zorgvuldige manier te 
begeleiden. Belangrijke aandachtspunten zijn:
• De aanwezigheid van voldoende voorzieningen 

op het gebied van zorg, onderwijs en bewegen 
voor het toenemende aantal lokale bewoners.

• Het voorkomen van belemmeringen voor ho-
reca-ondernemers en evenementen door de 
toename van het aantal bewoners in de directe 
omgeving. 

• De zorg voor voldoende kwaliteit en diversiteit 
van de nieuw toe te voegen woningen.  

• De veranderende relatie tussen de plint van ge-
bouwen en de openbare ruimte. Vooral bij trans-
formatie van winkelpanden speelt dit. Zowel 
aan de voorzijde van het pand die nu een open 
en transparante opzet heeft, als aan de achter-
zijde die nu vaak is ingericht voor logistiek. 

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Hoe zorgen we voor een evenwichtige en zorgvul-
dige transformatie van de randgebieden in de bin-
nenstad naar wonen en werken?
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Hoe zorgen we voor een evenwichtige en zorgvuldige 
transformatie van de randgebieden in de binnenstad naar 
wonen en werken? 

Transformatieopgave in de 
gebieden buiten het compacte 
stadshart (bron: Handboek 
Aantrekkelijke Binnenstad)
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Verhaallijn 4

Het station als euregionale 
knoop en vliegwiel voor de stad
Onze ambities en actueel beleid
Samen met het Rijk en de regio hebben we af-
spraken gemaakt over de ontwikkeling van Oost-
Nederland. De stationsomgevingen Hengelo-
Kennispark-Enschede (Spoorzone Twente) zijn 
daarbij belangrijke ontwikkelingsgebieden. Deze 
moeten bijdragen aan het versterken van het vesti-
gingsklimaat en de daarbij behorende aanpak voor 
duurzame verstedelijking voor wonen, werken en 
regionale bereikbaarheid in Twente1. We zetten 
in op een bruisende stationsomgeving die ruimte 
biedt aan eigentijds en toekomstgericht wonen, 
werken, leren én ontmoeten en daarmee levert een 
belangrijke bijdrage aan de bereikbare top techno-
logische regio.

Het stationsgebied speelt ook een belangrijke rol 
in onze ambities om Twente te ontwikkelen tot 
een van de top drie technologische regio’s van 
Nederland. We willen koploper zijn in de kennisin-
tensieve en innovatieve maakindustrie2. Daarvoor 
is een optimale bereikbaarheid van onze stad via 
alle modaliteiten cruciaal. Met de aanwezigheid 
van het station, de A1 en A35 en het Twentekanaal 
willen we het scharnierpunt zijn voor vervoer over 
spoor, weg en water. We zetten in op een optimale 
bereikbaarheid van onze stad via alle modaliteiten. 

We hebben de ambitie om het station door te 
ontwikkelen tot eurregionaal knooppunt en wil-
len het ‘urban daily system’ van het station ver-
groten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijk-
heden voor snellere en betere verbindingen met 
Zwolle, de Randstad, Munster en Berlijn, Arnhem 
en Nijmegen. 

1 Omgevingsagenda Oost (2020)
2 Koers 2040 Hengelo, Kadernota (2020)

Actualiteit en urgentie
Het aantal reizigers van het station Hengelo is de 
afgelopen jaren maar beperkt toegenomen. De 
verwachting is wel dat het aantal reizigers de ko-
mende jaren zal gaan toenemen als gevolg van de 
volgende ontwikkelingen:
• De toenemende focus op duurzame mobiliteit 

leidt naar verwachting tot een meer gebruik van 
de combinatie openbaar vervoer en fiets. 

• Realisatie van nieuwe verbindingen die worden 
onderzocht (Zwolle, Munster, Berlijn)zullen lei-
den tot meer reizigers. 

• Werk- en woningbouwontwikkelingen in de di-
recte omgeving (met name in Hart van Zuid)  
zullen leiden tot meer reizigers. 

Het station is cruciaal voor de ontwikkeling van 
Hengelo en Twente als top technologische regio. 
Het kan nog veel meer dan nu gaan dienen als 
aanjager en vliegwiel voor de ontwikkeling van 
de directe omgeving: een grotere vervoerswaarde 
(hogere frequenties en meer verbindingen) leidt 
tot meer reizigers en dat leidt weer tot nieuwe kan-
sen voor gebiedsontwikkeling in de directe omge-
ving. En dat biedt weer de voorwaarden voor het 
verder verhogen van de frequenties en verbindin-
gen. Daarnaast kan het station meer dan nu een 
verbindende schakel vormen tussen binnenstad 
en Hart van Zuid. Door het niet alleen te zien als 
vervoersknoop maar ook als aantrekkelijke plek op 
zichtzelf. 

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Wat is ervoor nodig om de ambities en potenties 
van het station als vliegwiel, knoop en verbinden-
de schakel voor de stad verder te ontwikkelen?
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Wat is ervoor nodig om de 
ambities en potenties van 
het station als vliegwiel, 
knoop en verbindende 
schakel voor de stad verder 
te ontwikkelen?

hogere frequenties
en meer verbindingen

toename
reizigers

nieuwe kansen voor 
stedelijk programma

Regionale bereikbaarheid (bron: Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente 
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Verhaallijn 5

Kruisbestuiving tussen
binnenstad en Hart van Zuid
Onze ambities en actueel beleid
Als gemeente Hengelo hebben we grote ambities 
voor de ontwikkeling van zowel de binnenstad als 
Hart van Zuid. De binnenstad als onze gezellige 
huiskamer van de stad met een bijzonder en geva-
rieerd voorzieningenaanbod waar bezoekers graag 
komen en inwoners en ondernemers trots op zijn. 
Een binnenstad met een onderscheidend en divers 
aanbod en een fijne, veilige en gezellige sfeer1. En 
Hart van Zuid als dynamisch, duurzaam en leven-
dig stadsdeel met een menging van wonen, wer-
ken, onderwijs, ontspannen en ontmoeten2.  

In de ontwikkeling van beide gebieden zetten we 
in op zowel verbondenheid als complementariteit. 
We streven naar een goede verbinding tussen de 
binnenstad en Hart van Zuid zodat bezoekers van 
beide gebieden gemakkelijk over en weer kunnen 
bewegen. 

Op het gebied van de woningbouwontwikkeling 
in binnenstad en Zuid van Hart stemmen we de 
doelgroepen op elkaar af. Daarnaast willen we 
dat de voorzieningen in de binnenstad en Hart van 
Zuid complementair zijn aan en elkaar onderling 
versterken. Zo hebben we ervoor gekozen om de 
vier culturele kernvoorzieningen over beide gebie-
den te verspreiden (de schouwburg en bibliotheek 
in de binnenstad, Metropool en Oyfo in Hart van 
Zuid). Hart van Zuid is een ontwikkelingsgebied 
waar detailhandel en horeca kunnen vestigen als 
dat bijdraagt aan het beoogde dynamische woon- 
en werkmilieu. We maken hierin expliciet de kop-
peling met de binnenstad3. De detailhandel en ho-
reca in Hart van Zuid blijft in omvang beperkt en 
heeft een ondersteunende functies voor de beoog-
de doelgroep in het gebied (o.a. urban creator). De 
komende jaren worden in Hart van Zuid flink wat 
woningen ontwikkeld. Daarnaast moet  het com-
plementair zijn aan het aanbod in de binnenstad4.

1 Integraal Actieplan Binnenstad (2017)
2 Masterplan Hart van Zuid (2009)
3 Handelingsperspectief Hart van Zuid (2020)
4 Detailhandelsvisie (2012) en Horecavisie (2016)

Actualiteit en urgentie
In het beleid positioneren we de binnenstad en 
Hart van Zuid als twee aparte gebieden met (deels) 
een eigen functieprofiel, doelgroep, karakteristiek 
en sfeer. Beide gebieden verschillen ook echt van 
elkaar en vragen elk om een eigen aanpak en ont-
wikkelingsrichting. Tegelijkertijd liggen ze dichtbij 
elkaar en vormen ze gezamenlijk het historische 
hart van Hengelo waar de stad haar oorsprong en 
identiteit aan ontleent. 

Het beleid is nu vooral gericht op afstemming van 
ontwikkelingen zodat beide gebieden elkaars ont-
wikkeling niet in de weg gaan zitten. Aanvullend 
daarop willen we de binnenstad en Hart van Zuid 
ook meer als één samenhangend gebied gaan zien 
en expliciet aandacht besteden aan de mogelijk-
heden voor synergie en de kansen die de gebieden 
elkaar onderling bieden in de gewenste ontwikke-
lingsrichting. De omgevingsvisie biedt de uitgele-
zen kans om juist op zoek te gaan naar de moge-
lijkheden om tot 1+1=3 te komen. De ontwikkeling 
van een heel nieuw stadsdeel op loopafstand biedt 
unieke kansen voor de binnenstad. Omgekeerd, de 
nabijheid van de binnenstad is van groot belang 
voor de aantrekkelijkheid van Hart van Zuid. Deze 
kansen kunnen we nog meer gaan benutten door 
er expliciet naar op zoek te gaan.

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Wat hebben de binnenstad en Hart van Zuid el-
kaar te bieden, hoe kunnen ze elkaar versterken 
en wat is nodig voor onderlinge kruisbestuiving?  
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Verhaallijn 6

Benutten van de
cultuurhistorische waarden
Onze ambities en actueel beleid
De binnenstad en Hart van Zuid hebben bijzondere 
cultuurhistorische kwaliteiten. De binnenstad als 
wederopbouwstad en Hart van Zuid als voorma-
lig binnenstedelijk industrieterrein met industrieel 
erfgoed. Zij zijn beiden bepalend voor de identiteit 
van onze stad. We hebben vijf cultuurhistorische 
kernkwaliteiten benoemd waar (naast Tuindorp ‘t 
Lansink, stad van verbindingen en het bijzondere 
buitengebied) het industriële erfgoed en de weder-
opbouwstad deel van uitmaken. We zetten in op 
behoud door ontwikkeling, bescherming of herge-
bruik en het beleefbaar en zichtbaar maken van 
het erfgoed1. We hebben diverse panden in de stad 
een beschermde status gegeven2.

Onze binnenstad is een van de best bewaarde 
wederopbouwsteden in Nederland. In 2016 heb-
ben we samen het de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed afgesproken dat we de wederopbouwar-
chitectuur zoveel mogelijk conserveren. We heb-
ben een puienfonds en puiencommissie in het 
leven geroepen die eigenaren adviseert en sti-
muleert om panden in oude luister te herstellen3. 
Inmiddels zijn zo’n 40 panden met een bijdrage uit 
het puienfonds hersteld. 

In Hart van Zuid zien we het industrieel erfgoed 
als belangrijke identiteitsdrager voor de ontwikke-
ling van het gebied. We willen de identiteit van het 
industrieel erfgoed vasthouden en verder uitbou-
wen4. Het industriële erfgoed in bestaande gebou-
wen, structuren en materialen is daarbij richting-
gevend voor nieuwe gebouwen, transformatie en 
hergebruik5.

1 Beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed 2014-2022
2 Erfgoedverordening (2018)
3 Puienfonds en puiencommissie (2010)
4 Masterplan Hart van Zuid (2009)
5 Ontwikkelkaart Hart van Zuid (2021)

Actualiteit en urgentie
Het belang van erfgoed en cultuurhistorie neemt 
toe. Historische kwaliteiten geven gebieden een 
eigen identiteit, karakter en (economische) bete-
kenis. Erfgoed wordt steeds meer gewaardeerd 
en draagt bij aan het vestigingsklimaat en de aan-
trekkelijkheid van een gebied. Tegelijkertijd is de 
ruimtelijke en economische druk op erfgoed groot. 
Het cultuurhistorische erfgoed in binnenstad en 
Hart van Zuid wordt breed gewaardeerd en erkend, 
maar er zijn ook zorgen over het behoud ervan 
voor toekomstige generaties. Drie aspecten vra-
gen om extra aandacht:
• Beschermen en/of benutten: de vraag is welke 

strategie het best werkt om het erfgoed voor de 
toekomst te behouden. Vooral inzetten op het 
(juridisch) beschermen of meer inzetten op het 
ontwikkelingsgericht benutten van de kwalitei-
ten. Of juist behoud door ontwikkeling. 

• Meer dan objecten: het erfgoedbeleid is nu 
vooral objectgericht. Specifieke waardevolle 
panden in de binnenstad en Hart van Zuid krij-
gen extra aandacht en/of worden beschermd. 
Maar juist de karakteristiek en identiteit van een 
gebied wordt vaak ook bepaald door een be-
paalde stedenbouwkundige opzet, straatbeeld, 
sfeer materiaalgebruik en ensembles. Dit zijn 
belangrijk elementen om het karakter van zowel 
binnenstad als Hart van Zuid voor de toekomst 
te behouden. 

• Verhalen overbrengen: om het erfgoed te be-
houden is het belangrijk het tot leven te wekken 
door de historische verhalen te vertellen. Door 
bewoners (en jongeren) deelgenoot te maken 
neemt het bewustzijn en waardering ook toe. 

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Hoe kunnen we de cultuurhistorische karakteris-
tieken en verhalen nog actiever dan nu behouden 
en benutten voor de gewenste ontwikkeling van 
de binnenstad en Hart van Zuid?
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Verhaallijn 7

Een gezonde en veilige 
leefomgeving
Onze ambities en actueel beleid
Hengelo is van oudsher een veilige stad waar het 
prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blij-
ven en daar blijven we op inzetten1. We streven 
naar een gezonde en veilige leefomgeving en de 
Omgevingswet biedt ons de kans dit te integreren 
in ons ruimtelijk beleid. 
 
In ons gezondheidsbeleid zijn positieve gezond-
heid en preventie belangrijke uitgangspunten2. We 
willen mentale en fysieke klachten zoveel mogelijk 
voorkomen. De leefomgeving speelt in ons beleid 
daarbij op 2 manieren een belangrijke rol:
• Inrichting openbare ruimte: we zetten al jaren in 

op het stimuleren van sport, spelen en bewegen 
in de openbare ruimte3. Daarnaast willen we dat 
gezondheid integraal onderdeel uitmaakt van 
elk ruimtelijke plan of project4. 

• Milieufactoren: om de luchtkwaliteit te verbete-
ren (en CO2 uitstoot te verlagen) werken we in 
de binnenstad aan een schone stadslogistiek en 
het stimuleren van de fiets door nieuwe fietsen-
stallingen te realiseren5. Daarnaast hebben we 
besloten om mee te doen met het Schone Lucht 
Akkoord. Hierin streven we, net als het Rijk en 
de andere deelnemers, naar een permanente 
verbetering van de luchtkwaliteit. Het doel van 
akkoord is om in 2030 overal in Nederland en 
dus ook in Hengelo, te voldoen aan de advies-
waarden van de WHO én minimaal 50% gezond-
heidswinst t.o.v. 20166. 

In ons actuele veiligheidsbeleid streven we naar 
een hoger gevoel van veiligheid, in de eigen woning 
en in de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij het bezoek 
aan horeca, het station of een evenement. In de 
binnenstad gaat het, door de grote functiemix, met 
name om het voorkomen van overlast7.  

1 Koers 2040, Kadernota (2020)
2 Beleidsprogramma Sociaal 2021-2025
3 Kadernota Sport en Bewegen en Kadernota Spelen (2016)
4 Meerjarenplan Gezondheid Hengelo 2019-2023 (2019)
5 Bereikbare Binnenstad (2020)
6 Besluit Deelname Schone Lucht Akkoord Hengelo (2021)
7 Veiligheidsbeleid gemeente Hengelo 2021-2024

Actualiteit en urgentie
De binnenstad en Hart van Zuid zijn stenige gebie-
den met relatief veel verkeer. Tegelijkertijd zal het 
aantal bewoners gaan toenemen. Er is nog veel 
winst te halen in het stimuleren van sporten en be-
wegen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld 
aan sportevenementen in de publieke ruimte (FBK 
games) en wandel- en fietsroutes richting het bui-
tengebied. Door voorzieningen voor bewegen te 
combineren met groen kan ook hittestress worden 
tegengegaan. 

Uit berekeningen blijkt dat de lucht in Hengelo op 
dit moment al relatief schoon is, maar dat bete-
kent niet dat we er al zijn. De binnenstad en Hart 
van Zuid hebben enkele drukke wegen die samen 
met het spoor zorgen voor relatief veel geluid en 
matige luchtkwaliteit. Om een gezonde omgeving 
rondom deze infrastructuur te creëren is letterlijk 
(extra) ruimte nodig. 

De bodemkwaliteit heeft behoorlijke invloed op de 
gezondheid van de omgeving bovengronds. Het is 
steeds zoeken naar een goede balans tussen het 
benutten en gebruiken van de bodem. Daar komt 
bij dat de bodem in Hart van Zuid en binnenstad 
op enkele plekken verontreinigd is door industri-
eel gebruik in het verleden. Met de komst van de 
Omgevingswet worden we als gemeente bevoegd 
gezag voor activiteiten in de bodem en krijgen we 
de mogelijkheid om meer te sturen op de bodem-
kwaliteit. Onze nota bodembeheer is verouderd en 
we zijn bezig met een actualisatie. Daarnaast ligt 
de vraag voor hoe we omgaan met de risico’s wat 
betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor, in relatie tot de forse toename van woningen 
(externe veiligheid). Ook op dit thema is ons beleid 
verouderd en zijn we bezig met een actualisatie. 

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Hoe kunnen we sporten en bewegen in de bin-
nenstad en Hart van Zuid stimuleren? Hoe zorgen 
we voor een gezonde en veilige leefomgeving als 
het gaat om geluid, hitte, lucht, bodem en externe 
veiligheid?
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Hoeveelheid groen in binnenstad en Hart van Zuid en omgeving (bron: Atlas voor de Leefomgeving)

Geluid van wegverkeer in binnenstad en 
Hart van Zuid en omeving  

(bron: Atlas voor de Leefomgeving)

Het sportevenement ‘Dubbele mijl’ van de
FBK games dwars door de stad 
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Verhaallijn 8

Bijdragen aan een inclusieve 
stad voor iedereen
Onze ambities en actueel beleid
In Hengelo willen we dat iedereen volwaardig mee 
kan doen in de samenleving. Wij zetten in op kan-
sen voor iedereen. Samen met onze partners en 
inwoners willen we doen wat nodig is om ieder-
een volwaardig mee te kunnen laten doen aan de 
Hengelose samenleving1. Daar horen ook maat-
schappelijke voorzieningen bij die aansluiten bij 
de (actuele) behoeften van mensen en toekomst-
bestendig, toegankelijk en dichtbij zijn2. 

We willen ook dat iedereen zichzelf kan zijn en 
zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Daarom 
moeten de gemeente, bewoners en ondernemers 
de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor men-
sen met een beperking. Samen maken we van 
Hengelo stapsgewijs een stad waarin iedereen die 
dat wil mee kan doen en zich welkom voelt, met of 
zonder beperking3.

Het landelijke zorgbeleid is om kwetsbare bewo-
ners met een fysieke of mentale zorgvraag zo veel 
en lang mogelijk midden in de samenleving en in 
het eigen huis te laten wonen. Het doel in Hengelo 
is om wonen, zorg en welzijn zodanig op elkaar 
af te stemmen zodat onze inwoners zo lang mo-
gelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen.  
Een belangrijke opgave voor ons in Hengelo is om 
verspreid over de hele gemeente voldoende ge-
schikte en betaalbare huisvesting te creëren voor 
deze kwetsbare groepen en in de directe omge-
ving de zorg te organiseren die ze nodig hebben4. 
Innovatieve (gezamenlijke)  woonconcepten kun-
nen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. 

1 Koers 2040 Hengelo, Kadernota (2020)
2 Beleidsprogramma Sociaal 2021-2025
3 Actieplan Toegankelijkheid Hengelo (2020)
4 Notitie Opgaven Wonen en Zorg ,2019-2025 (2019)

Actualiteit en urgentie
Bewoners met een zorgvraag komen vaak terecht 
in sociale huurwoningen. Doordat sommige wijken 
relatief veel sociale huurwoningen hebben, drei-
gen kwetsbare groepen daar ook geconcentreerd 
te raken. In de binnenstad en Hart van Zuid is rela-
tief weinig sociale huur aanwezig en worden ook 
relatief weinig kwetsbare groepen opgenomen. 

De binnenstad en Hart van Zuid zijn relatief drukke 
gebieden met veel prikkels en verkeer. Voor som-
mige kwetsbare groepen is dit geen geschikte 
woonomgeving, voor anderen kunnen de binnen-
stad en Hart van Zuid juist wel interessant zijn als 
woonomgeving. Midden in de samenleving en veel 
voorzieningen in de directe omgeving. 

Wat betreft de toegankelijkheid worden de open-
bare ruimte en openbare gebouwen in Hengelo 
al zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. Denk 
aan de natuurlijke gidslijnen/ribbelstroken voor 
mensen met een visuele beperking, invalidenoprit-
ten en de invaliden parkeerplek. We zijn ons ervan 
bewust dat daarmee de openbare ruimte nog niet 
goed genoeg is ingericht. Hier valt nog winst te 
behalen.

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Hoe maken we de binnenstad en Hart van Zuid 
voor alle bevolkingsgroepen voldoende toegan-
kelijk en aantrekkelijk? Welke bijdrage kunnen 
beide gebieden leveren als woon-, werk- en leef-
omgeving voor kwetsbare groepen?
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Verhaallijn 9

Bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelen
Onze ambities en actueel beleid
We hebben hoge ambities op het gebied van duur-
zaamheid. Er is een urgente transitieopgave naar 
een duurzame en circulaire economie, in de hele 
wereld en ook in Hengelo. In 2040 willen we de 
transitie naar een duurzame gemeente afgerond 
hebben. Met onze inwoners en partners zetten 
we in een duurzame samenleving (iedereen doet 
hieraan mee) en faciliteren wij duurzame groei. 
Daarnaast zetten we onze technologie en onder-
wijs in voor verduurzaming van onze stad en de 
transitie naar een circulaire economie. We willen 
dat duurzaamheid en circulaire economie een van-
zelfsprekend onderdelen worden van onze ontwik-
keling tot top technologische regio 1.

Op het gebied van energie zetten we enerzijds in 
op mitigatie (beperken van de CO2 uitstoot) en 
anderzijds op adaptatie (inspelen op hittestress, 
droogte en wateroverlast). Hengelo heeft de am-
bitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat willen 
we bereiken door verduurzaming van de gebouwde 
omgeving, verhogen van de biodiversieit (ook in de 
gebouwd omgeving), de opwek van hernieuwbare 
energie, duurzame mobiliteit en gasloze wijken 
en warmtenetwerken2. We zetten ook in op een 
klimaatbestendig Hengelo. Om wateroverlast, hit-
testress en droogte tegen te gaan zijn zogenaam-
de klimaatadaptieve maatregelen noodzakelijk zo-
als waterberging, afkoppelen van hemelwater en 
meer groen om hittestress te verminderen3. 

Duurzaamheid en klimaatadaptatie spelen ook in 
ons beleid voor de binnenstad en Hart van Zuid 
een belangrijke rol. We kiezen voor een groene, 
duurzame en klimaatactieve binnenstad4. Voor de 
ontwikkeling van Hart van Zuid is duurzaamheid 
een van de centrale ambities.  Er is ruimte gere-
serveerd om eventuele wateroverlast goed op te 
kunnen vangen5.

1 Koers 2040 Hengelo, Kadernota (2020)
2 Actieplan Nieuwe Energie hengelo 2017 -2021 (2017)
3 Gemeentelijk rioleringsplan (2017)
4 Integraal Actieplan Binnenstad (2017)
5 Masterplan Hart van Zuid (2009)

Actualiteit en urgentie
Onze duurzaamheidsambities zijn groot. De op-
gave voor het opwekken van duurzame energie ligt 
vooral in het buitengebied en op de bedrijventerrei-
nen maar ook in zon op dak. Daavoor liggen in Hart 
en Zuid en de binnenstad kansen. Daarnaast heeft 
Hart van Zuid de beschikking over een warmtenet 
en momenteel wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor uitbreiding van het warmtenet 
naar de binnenstad. 

Daarnaast wordt in zowel de binnenstad als Hart 
van Zuid geanticipeerd op wateroverlast en hitte 
door ruimte te reserveren voor groen. Het gebied 
binnenstad en Hart van Zuid is in de hele regio 
een van de meest gevoelige plekken voor water-
overlast. Dat komt door de samenkomst van een 
aantal beken, de verstening van het gebied en be-
perkte afkoppeling van hemelwater. De vraag is of 
de huidige maatregelen wel voldoende zijn op de 
lange termijn. 

Daarnaast blijkt het een uitdaging om de doelen op  
duurzaamheid om te zetten in concrete acties voor 
de binnenstad en Hart van Zuid en erop te sturen 
bij nieuwe initiatieven.  Circulair en  natuurinclusief 
bouwen, gebruik van hoogwaardige materialen 
(cradle to cradle), zon op dak en duurzame mobili-
teit zijn aspecten die juist in deze binnenstedelijke 
ontwikkelingsgebieden een bijdrage kunnen leve-
ren aan de duurzaamheidsdoelen.  

Agenda voor de Omgevingsvisie
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
voor de binnenstad en Hart van Zuid willen we de 
volgende vraag gaan beantwoorden:

Wat moeten we aanvullend doen om klimaatadap-
tieve gebieden te maken? Hoe kunnen we sturen 
op onze duurzaamheidsdoelen bij nieuwe initia-
tieven? Hoe geven we de transitie naar aardgas-
vrij vorm in de binnenstad?
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4  Hoe gaan we het       
 organiseren?
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4.1 Met wie gaan we in gesprek 

In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven 
welke vraag we per verhaallijn in de volgende stap-
pen van de Omgevingsvisie willen gaan stellen. In 
onderstaande tabel geven we op hoofdlijnen aan 
met wie we het gesprek voor elke verhaallijn willen 
gaan voeren. We maken daarin onderscheid in een 

gericht gesprek met onze (bestaande) gespreks-
partners, een gericht gesprek met een of meer 
deelgroepen uit de samenleving of een breed ge-
sprek waarvoor we iedereen uitnodigen die geïn-
teresseerd is. 

Verhaallijnen Agenda voor de Omgevingsvisie

Met wie gaan we waarover in gesprek?

Met onze partners Met onze samenleving

Gericht met 
specifieke groepen

Breed met 
iedereen

Hart van Zuid: uniek dynamisch 

stadsdeel in de high tech regio

Welke aanvullende acties zijn nodig om in Hart van Zuid het 
creatieve woon-, leef- en werkmilieu te creëren waarmee we jonge 
talenten ook daadwerkelijk aan onze stad kunnen binden?

Bedrijfsleven
Ontwikkelaars

Onderwijs
Creatieve cultuur

De potentiele doelgroep
(urban creators)

Synergie in programmering van de

compacte binnenstad

Hoe kunnen we de synergie tussen detailhandel, evenementen, ho-
reca, cultuur en warenmarkt in de compacte binnenstad vergroten 
en welke nieuwe verrassende functiecombinaties zijn kansrijk? 

Vertegenwoordigers van detailhan-
del, horeca, cultuur, evenementen, 

warenmarkt

Koplopers (bedrijven)
met vernieuwende concepten 

en functiecombinaties

Begeleiden van de 

transformatieopgave in de binnenstad

Hoe zorgen we voor een evenwichtige en zorgvuldige transforma-
tie van de randgebieden in de binnenstad naar wonen en werken? 

Vertegenwoordigers van zorg en 
welzijn, woningcorporaties, vastgoed-

eigenaren, senioren

Huidige bewoners in
de binnenstad

Het station als euregionale knoop 

en vliegwiel voor de stad

Wat is ervoor nodig om de ambities en potenties van het station 
als vliegwiel, knoop en verbindende schakel voor de stad verder te 
ontwikkelen?

Vervoerders trein en bus 
Buurgemeenten

(eu)regio, provincie en rijk

Belangrijke bestemmingen 
van bedrijfsleven, onderwijs, 

leisure (first en last mile)

Kruisbestuiving tussen binnenstad 

en Hart van Zuid

Wat hebben de binnenstad en Hart van Zuid elkaar te bieden, 
hoe kunnen ze elkaar versterken en wat is nodig voor onderlinge 
kruisbestuiving?  

Vertegenwoordigers van marketing, 
evenementen, detailhandel, horeca, 

cultuur, onderwijs, ontwikkelaars

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft 

Benutten van de cultuurhistorische 

waarden

Hoe kunnen we de cultuurhistorische karakteristieken en verhalen 
nog actiever dan nu benutten voor de gewenste ontwikkeling van 
de binnenstad en Hart van Zuid?

Vertegenwoordigers van commissies, 
diensten en stichtingen op het gebied 

van cultuurhistorie

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Een gezonde en veilige

leefomgeving

Hoe kunnen we sporten en bewegen in de binnenstad en Hart van 
Zuid stimuleren? Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige leef-
omgeving als het gaat om geluid, hitte, lucht, bodem en externe 
veiligheid?

Vertegenwoordigers van gezondheid, 
zorg, welzijn en sport

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Bijdragen aan de inclusieve

stad voor iedereen

Hoe maken we de binnenstad en Hart van Zuid voor alle bevol-
kingsgroepen voldoende toegankelijk en aantrekkelijk? Welke bij-
drage kunnen beide gebieden leveren als woon-, werk- en leefom-
geving voor kwetsbare groepen?

Vertegenwoordigers van 
zorg, welzijn, wonen en 

gehandicapten

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Bijdragen aan de

duurzaamheidsdoelen

Wat moeten we aanvullend doen om klimaatadaptieve gebieden 
te maken? Hoe kunnen we sturen op onze duurzaamheidsdoelen 
bij nieuwe initiatieven? Hoe geven we de transitie naar aardgasvrij 
vorm in de binnenstad?

Vertegenwoordigers van 
energie, klimaat, warmte en

Ontwikkelaars

Koplopers (bedrijven) 
op het gebied van duurzaam-

heid en circulariteit

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft
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Verhaallijnen Agenda voor de Omgevingsvisie

Met wie gaan we waarover in gesprek?

Met onze partners Met onze samenleving

Gericht met 
specifieke groepen

Breed met 
iedereen

Hart van Zuid: uniek dynamisch 

stadsdeel in de high tech regio

Welke aanvullende acties zijn nodig om in Hart van Zuid het 
creatieve woon-, leef- en werkmilieu te creëren waarmee we jonge 
talenten ook daadwerkelijk aan onze stad kunnen binden?

Bedrijfsleven
Ontwikkelaars

Onderwijs
Creatieve cultuur

De potentiele doelgroep
(urban creators)

Synergie in programmering van de

compacte binnenstad

Hoe kunnen we de synergie tussen detailhandel, evenementen, ho-
reca, cultuur en warenmarkt in de compacte binnenstad vergroten 
en welke nieuwe verrassende functiecombinaties zijn kansrijk? 

Vertegenwoordigers van detailhan-
del, horeca, cultuur, evenementen, 

warenmarkt

Koplopers (bedrijven)
met vernieuwende concepten 

en functiecombinaties

Begeleiden van de 

transformatieopgave in de binnenstad

Hoe zorgen we voor een evenwichtige en zorgvuldige transforma-
tie van de randgebieden in de binnenstad naar wonen en werken? 

Vertegenwoordigers van zorg en 
welzijn, woningcorporaties, vastgoed-

eigenaren, senioren

Huidige bewoners in
de binnenstad

Het station als euregionale knoop 

en vliegwiel voor de stad

Wat is ervoor nodig om de ambities en potenties van het station 
als vliegwiel, knoop en verbindende schakel voor de stad verder te 
ontwikkelen?

Vervoerders trein en bus 
Buurgemeenten

(eu)regio, provincie en rijk

Belangrijke bestemmingen 
van bedrijfsleven, onderwijs, 

leisure (first en last mile)

Kruisbestuiving tussen binnenstad 

en Hart van Zuid

Wat hebben de binnenstad en Hart van Zuid elkaar te bieden, 
hoe kunnen ze elkaar versterken en wat is nodig voor onderlinge 
kruisbestuiving?  

Vertegenwoordigers van marketing, 
evenementen, detailhandel, horeca, 

cultuur, onderwijs, ontwikkelaars

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft 

Benutten van de cultuurhistorische 

waarden

Hoe kunnen we de cultuurhistorische karakteristieken en verhalen 
nog actiever dan nu benutten voor de gewenste ontwikkeling van 
de binnenstad en Hart van Zuid?

Vertegenwoordigers van commissies, 
diensten en stichtingen op het gebied 

van cultuurhistorie

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Een gezonde en veilige

leefomgeving

Hoe kunnen we sporten en bewegen in de binnenstad en Hart van 
Zuid stimuleren? Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige leef-
omgeving als het gaat om geluid, hitte, lucht, bodem en externe 
veiligheid?

Vertegenwoordigers van gezondheid, 
zorg, welzijn en sport

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Bijdragen aan de inclusieve

stad voor iedereen

Hoe maken we de binnenstad en Hart van Zuid voor alle bevol-
kingsgroepen voldoende toegankelijk en aantrekkelijk? Welke bij-
drage kunnen beide gebieden leveren als woon-, werk- en leefom-
geving voor kwetsbare groepen?

Vertegenwoordigers van 
zorg, welzijn, wonen en 

gehandicapten

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Bijdragen aan de

duurzaamheidsdoelen

Wat moeten we aanvullend doen om klimaatadaptieve gebieden 
te maken? Hoe kunnen we sturen op onze duurzaamheidsdoelen 
bij nieuwe initiatieven? Hoe geven we de transitie naar aardgasvrij 
vorm in de binnenstad?

Vertegenwoordigers van 
energie, klimaat, warmte en

Ontwikkelaars

Koplopers (bedrijven) 
op het gebied van duurzaam-

heid en circulariteit

Iedereen die deze verhaallijn 
interessant en relevant vindt 

en/of ideeën heeft

Deze tabel biedt de basis waarmee we het parti-
cipatietraject aan het begin van de volgende stap 
verder uitwerken en gaan organiseren.
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4.2 Afstemming met lopend beleid

Naast actueel bestaand beleid, dat we in de 
Omgevingsvisie gaan opnemen, hebben we ook 
te maken met divers beleid dat in ontwikkeling 
is. We gebruiken de komt van de Omgevingswet 
om de goede en lopende ontwikkelingen in de 
Omgevingsvisie aan elkaar te rijgen en te verbin-
den en kansen te bieden aan op sommige vlakken 
vernieuwing/ aanvulling. Een goede afstemming 
met lopend beleid is dan ook belangrijk en biedt 
kansen om processen (efficiënt) met elkaar te ver-
binden. We maken onderscheid in drie manieren in 
de afstemming met lopend beleid:

Beleid opnemen in de Omgevingsvisie
Beleid dat zo goed als klaar is en door de raad zal 
worden vastgesteld, nemen we straks op in de uit-
eindelijke Omgevingsvisie. 

Proces koppelen met de omgevingsvisie
In beleid dat parallel loopt of gaat lopen met het 
opstellen van de Omgevingsvisie maken we on-
derscheid in beleid dat een duidelijke beleids-
matige overlap en doorlooptijd heeft met de 
Omgevingsvisie heeft en beleid dat maar beperkt 
overlap heeft in beleid of doorlooptijd of op een 
ander schaalniveau speelt. 

Het proces van beleid dat veel overlap heeft kop-
pelen we aan het proces voor de Omgevingsvisie. 
Dat bekent dat we zoveel mogelijk op zoek gaan 
om participatie- en overlegmomenten te combine-
ren en (tussen)resultaten gedurende het proces uit 
te wisselen. 

Proces afstemmen met de omgevingsvisie
Het proces van beleid dat weinig overlap in beleid 
of doorlooptijd heeft  en/of op een ander schaal-
niveau speelt, stemmen we af met het proces voor 
de Omgevingsvisie. Dat bekent dat we elkaar op 
de hoogte houden van het proces en (tussen)re-
sultaten van elkaar gebruiken als het meerwaarde 
op kan leveren.

In de volgende stap van dit mooie en uitdagende 
proces gaan we wijze van afstemmen en koppelen 
verder inrichten en organiseren.  
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Beeldmateriaal
Beeldmateriaal en foto’s in dit document zijn af-
komstig uit het archief van de gemeente Hengelo, 
Alex Mesquita, Done. by Tjeerd Derkink, FBK 
Games, Je Leukste Foto en Unsplash.com.

Tekst en vormgeving
LOS stadomland
Nieuwe Linie 1-3
5264 PJ Vught
Tel: 073 - 7113770
info@losstadomland.nl 
www.losstadomland.nl
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www.hengelo.nl
Colofon
LOS stadomland B.V. Nieuwe Linie 1-3, 5264 PJ Vught, Telefoon: 073 - 7113770, info@losstadomland.nl, www.losstadomland.nl
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