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ProHengelo: Tijd voor Verandering
Wij geloven in Hengelo. Een stad waar je prettig kunt wonen, met een rijke historie en waar
voorzieningen eerlijk verdeeld zijn over de stad. Een stad waar je jezelf kan en mag zijn. Waar geen
onderscheid wordt gemaakt naar ras, geloof of wijk waar je woont. Iedereen doet mee. Kinderen zijn
de toekomst en wij zetten ons ervoor in dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.
Hengelo moet wel veranderen. Bestuurders moeten beter luisteren naar de bewoners en kritiek zien
als feedback en niet als een bedreiging. De bewoners van Hengelo zijn leidend. Wij vinden dat de
bestuurders zich dienstbaar moeten opstellen aan de bewoners en niet andersom. De gemeenteraad
gaat daarom anders werken. De coalitie wordt minder belangrijk. Besluiten worden niet meer in
kleine kring voorgekookt. De gemeenteraad als geheel wordt vanaf het begin bij nieuwe plannen
betrokken zodat de belangen van alle inwoners in de Hengelo kunnen worden ingebracht.
Ons verkiezingsprogramma ademt optimisme. Achterstanden moeten worden ingelopen, maar dat
gaat zeker lukken. Mits iedereen zijn of haar mouwen opstroopt en bereid is tot samenwerking in de
gemeenteraad. Aan ons zal het niet liggen!

Hengelo is een betrouwbare gemeente die opkomt voor de inwoners
1.
Het gaat in Hengelo om wat de inwoners willen, niet om de stokpaardjes van landelijke
politieke partijen. Daarom is het belangrijk dat ProHengelo als lokale partij invloed heeft. De
gemeente gaat beter functioneren door te luisteren naar zijn inwoners. ProHengelo wil hieraan
meewerken in het college van Burgemeester en Wethouders.
2.
De gemeente leeft mee met zijn inwoners. De redelijkheid is belangrijker dan de toepassing
van regeltjes. De gemeente spreekt een taal die door iedereen te begrijpen is.

8.

9.
De Ombudsman moet nadrukkelijk worden gepresenteerd als instantie waar klachten kunnen
worden ingediend.
10.
De inspraak in Hengelo moet onafhankelijk worden georganiseerd op basis van neutrale
informatie.
11.
Het Hengelose mannenbolwerk wordt geslecht. Waar mogelijk worden op alle ambtelijke
niveaus voor de helft vrouwen benoemd
12.

4.

De privacy van de inwoners is bij de gemeente in veilige handen.

5.
Inwoners moeten weten dat er regels zijn waaraan zij zich dienen te houden. De gemeente
zal dit aan zijn inwoners op een simpele manier helder maken. Hufters die andere mensen schade
toebrengen worden aangepakt.

Beleid wordt een proces van ideeën en interventies dat begint in de praktijk van alledag.

13.
Bij het oplossen van lastige maatschappelijke vraagstukken wordt integraal en opgavegericht
gewerkt in projectgroepen. De lijnorganisatie wordt versmald en de projectgroepen-aanpak
verbreed.
14.
Ambtenaren adviseren het college op basis van hun deskundigheid en vanuit een
onafhankelijke werkhouding.
15.
Goede burgerinitiatieven die de samenleving versterken en voorstellen voor
burgerparticipatie, krijgen start- of aanmoedigingssubsidies zonder belemmeringen door regels,
protocollen en ingewikkelde aanvraagformulieren.
16.
Politiek laagdrempeliger maken voor de inwoners. Politieke markten verder uitbouwen. De
griffie gaat informele ontmoetingen organiseren tussen wijkbewoners en raadsleden.
17.

3.
De gemeente nodigt inwoners en organisaties uit om mee te doen met de ontwikkeling van
de stad. Alle media en referenda via het internet worden hiervoor gebruikt. De gemeente raadpleegt
burgers en ervaringsdeskundigen over de beste manier van informeren.

Er komt een Centrum voor Mediation voor inwoners die geen gehoor krijgen bij de gemeente.

Er wordt een onafhankelijk team voor bewonersondersteuning ingesteld.

18.
In de praktijk blijkt dat de gemeenteraden vrijwel geen zeggenschap hebben over de
gemeenschappelijke regelingen. De democratische legitimatie is om die reden zeer beperkt. De
nieuwe aanpak voor Regio Twente (o.a. de agenda van Twente) zal ook binnen andere regelingen
en samenwerkingsverbanden worden gevolgd (crematorium; brandweer, gezondheidsregio, het
Werkleer-bedrijf, de Stadsbank, enz.).

Herinrichten van de Binnenstad

6.
De communicatie over het beleid is eerlijk en open. Laat aan de inwoners weten wat goed en
minder goed gaat in de gemeente. Vragen van inwoners worden beantwoord in begrijpelijke taal.

19.
De binnenstad van Hengelo wordt al jaren verwaarloosd. Andere steden klauteren op uit de
crisis, maar Hengelo blijft achter. De belangrijkste oorzaak is een gebrek aan leiding en het ontbreken
van een visie op de binnenstad. Een intensief programma gericht op stadsherstel is dringend nodig.

7.
De wijkcentra worden het middelpunt van de communicatie tussen gemeente en wijk.
Hier wordt de inspraak georganiseerd. De zeggenschap van bewoners over de wijkcentra en het
wijkbeleid wordt versterkt.

20.
ProHengelo heeft als enige partij in de gemeenteraad een programma ontwikkeld voor de
binnenstad (“Wij houden van Hengelo”). Dit programma kan een belangrijke bouwsteen zijn voor
een nieuw binnenstadsbeleid. Dat programma is onderdeel van dit verkiezingsprogramma (zie

bijlage). Hier een korte samenvatting.
21.
De nieuwe ontwikkelingen op de Markt en de aanpassing van de Enschedesestraat hebben
onze instemming, maar vormen slechts een klein deel van het werk dat nog gebeuren moet.
22.
ProHengelo kan het niet alleen. Daarom komt de aanpak van de binnenstad in het teken
te staan van samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers, de horeca, Welbions,
projectontwikkelaars, grote investeerders, pandeigenaren, makelaars en Hengelo Promotie.
23.
Hengelo erkent dat de koopstad van vroeger niet meer bestaat. Het internet, de winkelcentra
in de wijken en Plein Westermaat hebben deze taak deels overgenomen. Dat is niet terug te draaien.
Winkels zullen er altijd blijven, maar niet meer in die mate als vroeger en de winkels zullen vooral
anders zijn.
24.
Om het “Hengelogevoel” weer terug te brengen wordt binnenstad heringericht als centrum
voor beleving, wonen en cultuur. Mensen vinden het heerlijk om spannende plaatsen te bezoeken
waar ook veel anderen komen. De terrassen in het centrum bewijzen dit. Ontspanning, ontmoeting
en beleving zijn de sleutelwoorden van het toekomstig beleid.
25.
Het investeringsprogramma van ProHengelo voor de binnenstad richt zich mede op een
kleinschalig, goedkoper en gevarieerder aanbod van winkeloppervlak, zodat een ander type
ondernemer nieuwe kansen krijgt.
26.
Er komt een plan waarmee inhoud wordt gegeven aan de nieuwe hal op het marktplein.
Onderzocht of hier een foodmarkt gehouden kan worden waar kan worden geproefd, gegeten en
gedronken. Daarnaast kan een periodieke rommelmarkt grote aantrekkingskracht uitoefenen op de
bezoekers van het stadscentrum.

31.
De gemeente gaat leegstaande winkelpanden in de stad opkopen. Deze worden te huur
of ter verkoop aangeboden aan bestaande winkeliers die naar het verkleinde stadscentrum willen
verhuizen. Andere panden worden aangekocht, verkleind en geschikt gemaakt voor nieuwe
winkelformules op sociaal- en cultureel gebied, vrije-tijdsfuncties, horeca of de panden worden
geschikt gemaakt voor combinaties van wonen en werken. De woonfunctie boven winkels wordt in
ere hersteld.
32.
Het gemeentelijk cultuurbeleid in Hengelo ligt op zijn gat door bezuinigingen. De gemeente
gaat grootschalig investeren om het kunst- en cultuurleven weer op gang te brengen want cultuur is
een onmisbare factor in de ontwikkeling van een stad (zie de paragraaf over cultuur hierna).
33.
Er komt een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad. Winkels worden beter
bereikbaar gemaakt voor auto's. Waar mogelijk zal worden gewerkt met blauwe zones voor (tijdelijk)
gratis parkeren.
34.
Hengelo krijgt een energie neutrale binnenstad, o.a. door op de vele platte daken in het
centrum zonnecollectoren te installeren. Hiervoor wordt een gemeentelijke stimuleringsregeling
gemaakt. Mogelijkheden worden geopend voor winstgevende participatie in dit groenproject.
35.
In de binnenstad worden 1000 extra woningen gebouwd bovenop de bestaande voornemens
tot nieuwbouw. Waar mogelijk worden in de binnenstad nieuwe bomen aangeplant.
36.
Hengelo wil een nog betere gemeente worden voor mensen in armoede. Daarnaast is er veel
aandacht voor kwetsbare inwoners: tienermoeders, allochtone vrouwen, eenzame ouderen, kinderen
in armoede, inburgeraars, inwoners in schulden, niet-zelfredzame inwoners. Vermijders van zorg
zullen actief worden opgezocht. De bemoeizorg wordt waar nodig versterkt.

Hengelo is een sociale stad die solidair is met mensen die het moeilijk hebben
27.
Aan de rand van de De Wetstraat wordt de komst van een nieuwe supermarkt toegestaan met
een breder aanbod dan de huidige winkels in het centrum.
28.
De ontwikkeling van Lange Wemen (nu een kaal sloopgebied) wordt voortvarend ter hand
genomen. De bouw van nieuw winkeloppervlak en de horecawand worden geschrapt. ProHengelo
zet in op de bouw van woningen, ouderenvoorzieningen inclusief wonen en de vestiging van een
verpleeghuisvoorziening. Rondom het gemeentehuis is plaats voor een evenementenplein. Aan de
rand van het plein wordt horeca toegestaan.
29.

Het Schouwburg Plein wordt ingericht als plein voor cultuur en ontspanning.

30.
Het gebied rond het politiebureau, de bioscoop, het stadsmuseum en de
uitgaansgelegenheden wordt omgedoopt naar Mentholbuurt. Het wordt een gebied voor wonen,
werken, recreëren en de vestiging van eetgelegenheden. Bij de kruising Willemstraat, Marktstraat
en Pastoriestraat (straks het Mentholplein) wordt een gezellig pleintje ingericht met een groot
kunstwerk dat herinnert aan het verleden.

37.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund. Mantelzorgers krijgen
ondersteuning waar dat nodig is. Innovatie en samenwerking op dit terrein wordt bevorderd.
38.
Uitkeringen wordt optimaal ingezet om banen te scheppen. Waar mogelijk worden spullen
en voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand in natura verstrekt. Geldelijke toeslagen
worden besteedbaar gemaakt onder meer via het verstrekken van bonnen.
39.
Het vrij besteedbaar basisinkomen zonder verplichtingen heeft de toekomst. Er komen
experimenten met de invoering van het basisinkomen.
40.
De integratie en scholing van vluchtelingen moet worden verbeterd, slechts 1% slaagt in het
vinden van een betaalde baan.
41.
Sportclubs krijgen verenigingsondersteuning om hun rol in het sociale domein goed te
kunnen spelen.
42.

Lager opgeleiden hebben niet geprofiteerd van het herstel van onze economie. De gemeente

moet deze inwoners maximale ondersteuning geven in het woud van regelgeving. Burgers met
problematische schulden worden vroegtijdiger bereikt en ze krijgen ondersteuning aangeboden
gericht op schuldsanering en kwijtschelding.

54.
Binnen de stad wordt het openbaar stadsvervoer gratis voor 65+. De binnenstad wordt
‘ouderenproof’ gemaakt. In de nieuwe Markthal komt een publiekstoilet dat enkele malen per dag
wordt onderhouden.

Gezondheid is het belangrijkste wat een mens bezit. Als er iets misgaat op
dat gebied, heeft Hengelo zorg voor zijn inwoners
43.
De gemeente zal zijn invloed aanwenden om de ZGT de basiszorg te laten leveren in Hengelo
en omgeving. De dienstverlening mag niet worden uitgekleed.

55.
Er komt een lokale ouderendag. Op deze dag staan de wensen en noden van ouderen in het
middelpunt van de belangstelling. Gemeente en instellingen besteden veel aandacht aan ouderen
middels gesprekken, onderzoek, e.d. Via het verslag worden problemen aangekaart bij de betrokken
instanties. Die reageren schriftelijk richting het gemeentebestuur dat het verslag bespreekt met de
gemeenteraad.

44.
De eerstehulppost moet in Hengelo behouden blijven. De huisartsenpost wordt in het
Hengelose ziekenhuis gevestigd. Er komt een dekkend netwerk van AED’s.

56.
Er komt een visie op vrijwilligerswerk door ouderen. Onderzocht wordt hoe dit kan worden
uitgebreid en ondersteund.

45.
De marktwerking in de zorg wordt (waar toegestaan) afgeschaft en vervangen door een
subsidierelatie.

57.
Ouderen krijgen voorlichting en brede informatie over de onafhankelijke functie van
cliëntondersteuners. Onderzocht wordt of de positionering van cliëntondersteuners binnen de
wijkteams voldoet aan de wettelijke rol die de ondersteuners hebben.

46.
Alle zorgverleners moeten individuele behandelplannen opstellen die goedgekeurd worden
door B&W, ongeacht de sector. De vrijheid van zorgverleners om naar eigen inzicht zorg te kunnen
verlenen, wordt afgeschaft. Uitvoerende instellingen werken op basis van gebruikelijke certificering
binnen hun werkveld.

58.
Cliëntenraden en andere adviesinstanties worden in ere hersteld. Een adequate
ondersteuning waarborgt dat de kwaliteit van de adviezen uitstekend is. De gemeente faciliteert en
betrekt senioren bij het seniorenbeleid gericht op actief blijven in de samenleving en geeft ruimte
aan initiatieven die dat bevorderen.

47.
De overdaad aan administratie en bureaucratie binnen de zorg wordt sterk teruggedrongen.
Na goedkeuring van een behandelingsplan wordt gewerkt op basis van vertrouwen in de
professionaliteit van de uitvoerenden. Versterking van professionaliteit leidt tot vermindering van het
aantal managers in de zorg. Controle wordt uitgevoerd middels steekproeven en onderzoek naar de
kwaliteit van de hulp- en dienstverlening.

59.
Residentiële ouderenvoorzieningen worden opgeroepen om zich meer in te zetten voor
ouderen in de omgeving van de voorziening. Dit door het aanbieden van activiteiten (sociaal, fysiek,
eenzaamheidsbestrijding), bieden van maaltijden, recreatie e.d. Dit alles is gericht op zelfstandig
wonen in de thuissituatie. Mobiliteit is daarbij cruciaal.

48.
De vroege signalering van kindermishandeling moet verder worden verbeterd. Belangrijk is
dat ouders vroegtijdig maximale opvoedingsondersteuning ontvangen.

60.
Waar nodig kunnen ouderen en gehandicapten leningen afsluiten bij de gemeente voor
woningaanpassingen als ze niet terecht kunnen bij de WMO of een bank.

49.
Er wordt een snelle en onafhankelijke mediation ingesteld als ouders die geconfronteerd
worden met kindermishandeling, daarom vragen.

61.
De gemeente houdt rekening met ouderen in de wijk die honkvast zijn en hun sociale
netwerk niet kwijt willen raken. De gemeente plant daarom per wijk of kern diverse woonvormen
voor ouderen.

50.
Hoe kwetsbaarder de burger, hoe kleiner de zelfredzaamheid. De gemeente staat open om
deze inwoners maximale ondersteuning te geven. Niet om te pamperen, maar om te beschermen,
ontplooiing te bieden, vereenzaming te vermijden en te zorgen dat deze mensen zich gehoord
voelen.
51.
Wijkcentra worden versterkt met maaltijdvoorzieningen; er worden cursussen gegeven met
kooklessen en gezondheidspreventie voor jong en oud. De opvoedingsondersteuning loopt via
wijkcentra. Meer bewegen en gezond eten wordt gestimuleerd.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst
62.
De gemeente ziet kinderen als volwaardige burgers met een eigen positie. Zij kunnen deel
nemen aan voor hen belangrijke besluiten. ProHengelo geeft de jeugd volop de ruimte om hun stem
te laten horen in een Jeugdraad. Deze adviseert de gemeenteraad.
63.
Het bestrijden van de armoede in huishoudens waar kinderen opgroeien, heeft hoge
prioriteit.

52.
Er zal niet worden bezuinigd op de thuiszorg en de maatschappelijke ondersteuning van
zieken, gehandicapten en ouderen.

64.

Jongeren moeten zich veilig voelen bij het uitgaan in de stad.

53.

65.

Meer huisvesting voor jongeren die zelfstandig worden is dringend gewenst.

Wijkkracht krijgt extra geld voor projecten gericht op de bestrijding van eenzaamheid.

66.
Opgroeiende kinderen hebben behoefte aan veilige speelruimte. Dit heeft prioriteit in alle
stadsdelen. De ontwikkeling van het aantal kinderen per buurt wordt aandachtig gevolgd. Het gaat
om formele en informele speelmogelijkheden, verschillende soorten spel en ontmoeting en voor alle
leeftijden.

76.
Wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de binnenstad en de stadswijken. Op
dit moment draaien wijkagenten mee in het normale politiewerk en is er te weinig tijd beschikbaar
voor de veiligheidsproblemen van de inwoners. De politie wordt gevraagd om de inzet van de
wijkagenten binnen de wijk drastisch te gaan vergroten.

67.
Jongeren kunnen in een vroegtijdig stadium in de schuld geraken door verkeerde uitgaven,
bijvoorbeeld voor de mobiele telefoon. Het heeft prioriteit om hen te bereiken en te leren hoe de
uitgaven te plannen en de schuldsituatie aan te pakken.

77.
Beveiligingscamera’s hebben de binnenstad een stuk veiliger gemaakt. Dit kan verder worden
uitgebreid. Ook op strategische plaatsen elders kunnen extra camera's worden geplaatst.

68.
Het openbaar onderwijs is financieel zwak als gevolg van fusieperikelen uit het verleden.
Deze bestuursperiode moet worden aangegrepen om daarin verandering te brengen. De kwaliteit
zal worden versterkt. Het onderwijs behoudt zijn zelfstandigheid maar de verantwoording aan de
gemeenteraad zal worden verbeterd. Dit geldt ook voor het voortgezet onderwijs van de openbare
scholengemeenschap (OSG).
69.
Passend onderwijs is een uitstekende toevoeging aan het onderwijsbeleid als het voor een
kind passend is. Het mag niet gebruikt worden als bezuiniging op het speciaal onderwijs. Extra inzet
van de leerkrachten op scholen moet worden vergoed, om te voorkomen dat de aandacht voor een
kind ten koste gaat van het onderwijs aan de groep als geheel. Het speciaal onderwijs zal worden
versterkt.
70.
De gemeente maakt een plan voor de terugloop van het aantal leerlingen en de bestemming
en inrichting van leegkomende schoolgebouwen.
71.
Om de doorstroming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verbeteren en meer
passend te maken voor individuele leerlingen, wordt een bestuurlijke fusie nagestreefd tussen het
openbaar basisonderwijs en het openbaar voortgezet onderwijs. De scholen zelf blijven kleinschalig
en individueel herkenbaar met een eigen visie op het onderwijs.
72.
De opleiding voor technische beroepen is zeer belangrijk. HieR liggen goede
toekomstperspectieven. De leerlingen met technische vaardigheden worden opgeleid voor
de arbeidsmarkt van morgen. Het ROC krijgt alle ruimte om op het plein voor de school een
bouwproject te ontwikkelen, gericht op het bij elkaar brengen van techniek en samenleving.
73.
Leerlingen worden massaal gestimuleerd om via de school zwemlessen te volgen. Dit kan
tijdens schooluren.
74.
Lessen stimuleren gericht op cultuur en op de sportieve ontwikkeling van de leerlingen via
muziek, kunst en sport.

78.
Hengelo kent nog te veel hufters. Dat wil zeggen: mensen die zich niet storen aan regels
en die soms extreem veel overlast veroorzaken voor anderen, binnen en buiten de eigen woning.
Via een anti-hufterbeleid wordt dit aangepakt. Is een hufter in beeld, dan zal hij of zij veelvuldig
worden gevolgd en geconfronteerd met de gevolgen van het eigen gedrag. Waar nodig worden de
gemeentelijke verordeningen aangepast voor het opleggen van speciale hufterboetes.
79.
Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt. Er komt een meldpunt onveilige
verkeerssituaties. Ook zal de ongevallenregistratie veelvuldig worden geraadpleegd. Onveilige
verkeerssituaties bij scholen worden verbeterd.
80.
Onveilige verkeerssituaties die ontstaan in afwachting van nieuwe ontwikkelingen en die
op die manier jaren kunnen voortduren, zoals bij de Industriestraat en de brandweerkazerne zijn
onaanvaardbaar en moeten met spoed worden opgelost.
81.
Het aantal verkeerscontroles gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt
uitgebreid.
82.
Gevoelens van onveiligheid bij inwoners worden serieus genomen. Mensen worden gehoord
en er zal worden nagegaan of inderdaad sprake is van onveiligheid die kan worden weggenomen.
Waar mogelijk kunnen inwoners via participatie bijdragen aan hun eigen veiligheid.

Een schoon en duurzaam Hengelo
83.
De gemeenteraad heeft op voorstel van ProHengelo gekozen voor invoering van een hybride
ophaalsysteem voor het grijze afval. De grijze bak blijft beschikbaar. De extra kosten hiervoor (los van
de lediging) worden verlaagd naar 9 euro per jaar.
84.
De maximale brengafstand tot de wijkcontainers wordt gesteld op 250 meter. Alleen voor
containers in het buitengebied wordt een uitzondering gemaakt.
85.
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van na-scheiding bij Twence met en zonder de
mogelijkheid van voorscheiding door de inwoners in grijs, groen en verpakkingen. De GFT bak wordt
gratis. De gemeente zorgt voor een soepel verloop van de aanvraag van een zorgcontainer.

Hengelo is een veilige stad maar nooit veilig genoeg
75.
Nagegaan wordt wat de Hengelose inwoners belangrijk vinden voor hun fysieke veiligheid,
de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid; opstellen en uitvoeren van actieplannen n.a.v. dit
onderzoek.

86.
Het inzamelingspunt voor afval aan de Wegtersweg opent bij wijze van experiment zijn
deuren op zondag en koopavonden.
87.

Het vrij stortbare quotum wordt opgehoogd naar 100 kilo om de afvalscheiding te

bevorderen. Het vaste deel van het afvaltarief wordt verlaagd zodat mensen die goed scheiden daar
maximaal van profiteren.

gebonden aan een kapvergunning. Dit geldt ook voor de gemeente zelf. Voor het rooien van bomen
in de eigen tuin (800 m2 of minder) geldt een soepeler regiem.

88.
Er komen ‘groene’ Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) binnen en buiten de stad voor
het opsporen van vervuiling en het verbaliseren van de daders. Afvalbakken worden sneller geleegd.

102. Overal in de stad worden meer bomen aangeplant. Bij nieuwbouwplannen geldt het
uitgangspunt dat oude bomen behouden blijven.

89.
Met spoed wordt de mogelijkheid geboden om aan de Wegtersweg gratis afvalhout te
brengen.

103. Eigen beheer van gemeentelijk groen door bewoners wordt toestaan. Er wordt een ruim
beleid gevoerd voor aankoop van gemeentelijke tuingrond en het pachten van stroken grond
grenzend aan of gelegen nabij woningen van particulieren. Bewoners die hun grond willen
uitbreiden en verzorgen zijn de vrienden van het gemeentebestuur en niet de vijanden.

90.
De wateroverlast wordt bestreden door meer opslag van regenwater en de ontstening van
Hengelo. Er wordt ingezet op meer scheiding van regenwater en afvalwater bij de huishoudens. Hier
komt extra subsidie voor beschikbaar.

Energie produceren en energiebesparing
91.

Een goed sportklimaat in Hengelo
104. De breedtesport legt de basis voor een gezonde en actieve bevolking. Daarom worden de
sportverenigingen gekoesterd en ondersteund.

Hengelo krijgt een energieneutrale binnenstad (zie binnenstad).

92.
Er worden energiebesparende maatregelen genomen. Nieuwbouw-woningen krijgen geen
gasaansluiting meer en worden energieneutraal gebouwd. Zonnecollectoren en warmtepompen zijn
het alternatief.
93.
De gemeente gaat de mogelijkheid bieden aan inwoners om te beleggen in
energiebesparende maatregelen, zoals de plaatsing van zonnecollectoren op lege industrieterreinen
en ongebruikte gemeentelijke gronden, of plaatsing langs doorgaande verbindingen.
94.
Particulieren krijgen een gemeentelijke tegemoetkoming bij de plaatsing van
zonnecollectoren op hun dak.
95.
Er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen in binnenstad.

105. Hengelo wil een goed topsport-klimaat bieden voor atletiek, zwemmen en volleybal. De
voorzieningen zijn er. Indien nodig worden topsporters geholpen om hun doel te bereiken,
106. Behoud FBK Games worden ondersteund middels voorzieningen en waar nodig ook
financieel.
107. De professionaliteit van sportaanbieders om kwetsbare doelgroepen te kunnen begeleiden,
wordt ondersteund.
108. Indien nodig worden sportverenigingen geholpen met het maken van een visie op de
toekomst van de club en de werving en scholing van nieuw kader.

Hengelo wordt een stad voor cultuur en culturele beleving
96.

Het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd.

97.

Windmolens langs de A35 worden toegestaan. Plaatsing nabij woningen zal niet plaatsvinden.

98.

Het isoleren van huizen en gebouwen wordt gestimuleerd.

99.
Op Westermaat wordt een transferpunt gevestigd waar automobilisten komend uit het
westen   of het oosten de mogelijkheid wordt geboden om gratis te parkeren. Vandaar vertrekt iedere
tien minuten een bus naar het centrum van Almelo, Hengelo of Enschede. De mogelijkheid wordt
onderzocht om hier een treinstation te vestigen.
100.

De gemeente koopt verpakkingsarme (biologische geteelde) fair trade producten.

Een groen Hengelo
101.

Behoud van openbaar groen overal in de stad. Het kappen van bomen wordt verboden en is

109. Het cultuurbeleid in Hengelo ligt op zijn gat door bezuinigingen. De gemeente gaat
grootschalig investeren om het kunst- en cultuurleven weer op gang te brengen. Cultuur is een
onmisbare factor in de ontwikkeling van een stad. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid geld
beschikbaar gesteld voor cultuurontwikkeling.
110. Het voormalig schoolgebouw op de Bataafse Kamp wordt ingericht als Kunstkwartier.
Hier worden tentoonstellingen gehouden en is expositieruimte beschikbaar, er komt een
servicebalie voor kunstactiviteiten, beroepskunstenaars kunnen zich in het gebouw vestigen en
er komt ruimte beschikbaar voor verenigingen en de amateuristische kunstbeoefening op tal van
terreinen. Het beheer komt in handen van de kunstsector. Startion kan op korte termijn een doorstart
maken in het Kunstkwartier.
111. Het Stadstheater is de centrale plek voor toneel, cabaret, muziek en film. Professioneel en
amateuristisch. Het is niet alleen een plek om producties en concerten uit te voeren, maar ook om er
te repeteren, vergaderen, ontmoeten en samen te werken.

112. Onderzocht wordt of de Muziekschool gebruik kan gaan maken van de ruimten in het
Stadstheater.

bestemmingsplannen geschrapt.

113. Het beheer van het theater komt in handen van de gemeente. De gemeente heeft daarbij een
dienende rol. De exploitatie en invulling van het gebouw is de verantwoordelijkheid van het theater
zelf.

124. Nieuwbouw en ombouw van oude panden zal vooral plaatsvinden in het centrum van
de stad. Bouwen binnen en langs de ring heeft prioriteit. Lange Wemen, Marskant, Thiemsbrug,
Wemenstraat, Mentholbuurt, Schouwburgplein, Mitchamplein, het voormalige Postkantoor, de
Wetstraat, etc.

114. De amateursector wordt ondersteund bij het vinden van repetitieruimtes, o.a. in het
Kunstkwartier.

125. Onderzocht wordt of het herinvoeren van de starterslening in deze tijd effectief is om
woningzoekenden over de streep te helpen.

115. De vestiging van een professioneel theatergezelschap in Hengelo is goed voor het culturele
klimaat van Hengelo en wordt van harte ondersteund.

126. Huurwoningen zijn in Hengelo in fors tempo duurder geworden. Dit heeft Welbions geholpen
bij het saneren van de financiën. Het aanwezige aanbod van goedkope huurwoningen moet in stand
blijven zolang daar vraag naar is.

116. Hengelo gaat een grote tentoonstelling organiseren in het westen des lands waar de mensen
aldaar kennis kunnen maken met de moderne kunst uit Twente van na WOII.
117. ProHengelo hecht zeer aan het goed beheren en onderhouden van monumenten. Dit
betreft vooroorlogse en na-oorlogse panden (de wederopbouwarchitectuur). De gemeentelijke
monumentenlijst wordt gekoesterd en uitgebreid.

127. De ombouw van kantoren en voormalige bedrijfsgebouwen en scholen naar woningen wordt
gefaciliteerd mits deze in het centrum liggen.
128. Mogelijkheden voor het combineren van werken en wonen in de binnenstad worden
gestimuleerd.

118. Er is geen instemming nodig van eigenaren voor plaatsing op de monumentenlijst. Voor
de sloop van panden in Hengelo is altijd een vergunning nodig. De gemeenteraad wordt in kennis
gesteld van het voornemen een vergunning af te geven zodat corrigerend kan worden opgetreden.
119. Het voorgebouw van het WTC (de voormalige MTS) wordt in zijn geheel op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst. Onderzocht wordt of het mogelijk is om in de zijvleugel een museum
voor moderne kunst te vestigen.

129. Hengelo moet meer aantrekkelijk worden voor studenten en jonge starters door het
aanbieden adequate huisvesting, bijvoorbeeld in voormalige verzorgingshuizen of de bouw van
eenheden voor alleenstaanden.

120. Techniekmuseum HEIM wordt enorm gewaardeerd, evenals het activiteitencentrum Crea. Het
museum blijft gevestigd in de voormalige Wilhelminaschool, het hart van het industriële centrum
van weleer. Onderzocht wordt hoe Crea en de Muziekschool zich op deze plek verder kunnen
ontwikkelen.

131. Dieren hebben het niet altijd goed in onze samenleving. ProHengelo zet zich in voor
dierenwelzijn. Grootschalige bio-industrie wordt afgewezen.

121. Oude gevels worden in ere gehouden of in oude staat teruggebracht. Dit zal de sfeer in
de binnenstad aanzienlijk kunnen verbeteren. Het gevelfonds zal worden versterkt. De gemeente
zal een wervende houding aannemen tegenover de eigenaren. Er komt subsidie voor particuliere
monumenten.

132. De wijken in Hengelo worden over het algemeen goed onderhouden. Jammer is
dat de bewoners weinig zeggenschap hebben over de ontwikkeling van de wijk. Dit wordt
grotendeels buiten hen om geregeld. ProHengelo wil daar verandering in aanbrengen. Er komt
bewonersparticipatie voor het wijkbeleid, de aanwezige voorzieningen en sociale en fysieke
leefomgeving.

122.

130. De omgeving van het Mitchamplein verdient een up grade. Op de huidige parkeerplaats kan
een nieuwbouwontwikkeling plaatsvinden.

Hengeloërs wonen met plezier in hun wijk

De gemeente stelt een helder en toekomstgericht archeologiebeleid op.

In Hengelo is het goed wonen
123. Hengelo heeft een groot tekort aan woningen. Zowel sociale huurwoningen als huizen voor
mensen die willen huren boven de huursubsidiegrens. In de planning zitten circa 300 woningen
per jaar. Dit aantal wordt met 1000 woningen opgehoogd, te bouwen in de komende 4 jaar. Om
dit mogelijk te maken wordt woningbouwcapaciteit die niet wordt gerealiseerd uit de bestaande

133. Via de wijkcentra krijgen de inwoners meer zeggenschap over de activiteiten van de
gemeente in de wijk. Deze rechten van wijkbewoners worden in een nieuwe verordening vastgelegd.
134. De wijkbewoners krijgen de zeggenschap over het beheer van de wijkgebouwen. De
gemeente trekt zich terug en verricht facilitaire diensten.
135. Er komen voldoende (indien nodig omheinde) losloopgebieden voor honden binnen de wijk
en langs de randen van de wijken.

136.

Wijkcentra worden de uitvalsbasis voor de activiteiten van gesubsidieerde instellingen.

137. Lawaaioverlast van het lokale verkeer wordt bestreden middels geluidsarm asfalt of het
instellen van 30km-zones.

146. Er moet meer aandacht komen voor de Duitse taal zodat de Hengeloërs meer profiteren van
de ligging vlak bij Duitsland. Het onderwijs in de Duitse taal wordt versterkt op scholen en binnen de
basiseducatie.

Hengelo herkenbaar in de regio
138. De gemeente staat positief tegenover tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor
hangplekken en andere activiteiten die de jeugd ten goede komen en ondersteunt dit waar gewenst.
Voorwaarde is dat er geen direct omwonenden zijn die overlast ondervinden. Handel in drugs wordt
direct de kop ingedrukt.
139.

In wijken waar dat nodig is wordt via jeugd- en buurtwerk het sociale speelklimaat verbeterd.

Beckum en Oele
140. Beckum heeft als dorp recht op een eigen beleid dat de levensvatbaarheid van de lokale
gemeenschap handhaaft. Indien er behoefte is aan kleinschalige nieuwbouw wordt dat toegestaan.
Het dorp blijft daarmee binnen zijn grenzen. Oude panden blijven gehandhaafd, de huidige
uitstraling blijft bewaard. Het gemeenschapshuis in Beckum en het voormalige schooltje in Oele
worden ondersteund met subsidie.

Economie en financiën
141. De economische ontwikkeling van Hengelo gaat goed, met uitzondering van de binnenstad
en Siemens. De winkelcentra draaien prima en er wordt weer grond uitgegeven voor de vestiging
van nieuwe bedrijven. Het is een goede tijd om kwetsbare groepen naar de arbeidsmarkt te geleiden.
Hier zet de gemeente vol op in. Ondernemers worden niet lastig gevallen met overbodige regels.
142. De gemeentebegroting ontwikkelt zich positief. Maar er zijn nog steeds aanzienlijke tekorten
bijvoorbeeld op de jeugdzorg. De grip van de gemeente op de budgettaire ontwikkeling moet op
korte termijn worden verstevigd.
143. De inkomsten groeien fors. De gemeente Hengelo gaat reserveren om sterker te staan als de
economie weer krimpt en extra geld nodig is om nieuwe bezuinigingen op te vangen. De portefeuille
met leningen aan Welbions wordt verder afgebouwd. Dit biedt ruimte om flink te gaan investeren in
de binnenstad.
144. Het WTC kan rekenen op steun van de gemeente. Het bedrijfsleven in Hengelo moet meer
gaan profiteren van de diensten van het WTC. Het centrum wordt ook ingeschakeld bij het vestigen
van bedrijven uit het buitenland, gericht op hoge technische standaards. Het WTC zal meer actief
worden binnen de Euregio. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt en economie moeten gaan
groeien door meer samenwerking tussen ondernemers.
145. Er komt meer aandacht voor internationale samenwerking met andere steden, wat kunnen
wij van elkaar leren. De band met gemeenten in Duitsland (Euregio) wordt versterkt met culturele,
sportieve en commerciële uitwisselingsprogramma’s.

147. De samenwerking met Borne en Haaksbergen wordt intensiever gemaakt als beide
gemeenten daar prijs op stellen.
148. De Agenda van Twente wordt volop gesteund. Er is geen plaats voor gehakketak tussen
gemeenten. Als gemeenten met bepaalde activiteiten niet mee willen doen, dan hoeft dat niet.
Uitvoeren van de Agenda van Twente is gericht op versterking van Twente als bolwerk van industriële
techniek, productie en onderwijs. Hengelo is bereid om daar extra in te investeren boven de reeds
afgesproken 7,50 euro per inwoner.
149. Duurzaamheidsactiviteiten moeten meer deel uit gaan maken van de Agenda van Twente.
Twence als centrum voor duurzaamheid zal binnen de agenda een rol gaan vervullen. Taal en cultuur
van Twente gaat een wezenlijk onderdeel van de agenda uitmaken.
150. Luchthaven Twente is dienstbaar aan productie- en ontwikkelbedrijven op het gebied van
de luchtvaart. Het vliegveld is daarbij nodig als testterrein of voor de aan- en afvoer van producten
en personeel. Ander vliegverkeer wordt afgewezen, behalve zweefvliegen, sportvliegen of
parachutespringen e.d.

