NIEUWSBRIEF

April 2017

STICHTING CENTRUMMANAGEMENT HENGELO
In dit nummer:
Verlichting Marktplein – Autovrije binnenstad - Tijdelijke ontheffing autovrijgebied – Pastoriestraat
opgeknapt - Extra parkeerplaatsen – Verplaatsing bloembakken – Openingstijden 4 mei en
Koningsdag - Evenementenvergunning – Centrumactiviteiten - Nieuwe Vestigingen – Heropeningen
Verlichting Marktplein geeft meer sfeer en veiligheid
Wellicht was het al opgevallen maar in 10 lichtmasten op het Martkplein is nieuwe LED-verlichting
aangebracht. Het licht in de armaturen tussen de Brinkstraat en de kiosk kan diverse kleuren
aannemen; bijvoorbeeld oranje of rood-wit-blauw op Koningsdag. Ook kan de lichtintensiteit bij een
calamiteit verhoogd worden, zodat hulpdiensten beter zicht hebben. Zodoende draagt de nieuwe
verlichting bij aan een sfeervoller en veiliger centrum.
N.B. In oktober wordt in het hele centrum de sfeerverlichting opgehangen. Op een aantal locaties,
o.a Marskant, Drienerstraat, Pr. Bernardplantsoen en Enschedesestraat is dat dit jaar voor het eerst.
Autovrije binnenstad
Met het plaatsen van inklapbare palen is het op een aantal plaatsen niet langer mogelijk om buiten
de venstertijden (07.00 – 12.00 uur) het centrum in te rijden. De fysieke afsluiting moet duidelijk
maken dat de binnenstad autovrij is. De afsluitingen betreffen de volgende locaties:
Burg.Jansenstraat (thv De Blauwe Engel / ‘t Pleintje): Palen permanent omhoog
Enschedesestraat (thv De Appel): Palen omhoog ma-vrij van 12.00 -1730 uur en in het weekend van
zaterdag 12.00 uur tot maandag 07.00 uur.
Brinkstraat (thv Bever Sport): Palen omhoog ma-zat 12.00 – 17.30 uur.
Met ontheffing blijft het mogelijk om buiten de venstertijden de binnenstad in te rijden, maar dan via
de wegen die niet zijn afgesloten.
Tijdelijke ontheffing autovrij gebied
Bij een calamiteit is en blijft het mogelijk om zonder ontheffing het centrum in te kunnen rijden.
Handhavers delen geen bekeuring uit als op straat duidelijk te zien is er dat sprake is van een
noodsituatie. Als er sprake is van een calamiteit in de zaak, en er wordt toch een bekeuring
uitgedeeld, dan wordt deze ingetrokken als er aantoonbaar sprake is van een noodsituatie. Hiervoor
kan (zo snel mogelijk) gebeld worden met Stadstoezicht: 074- 245 8871.
Pastoriestraat opgeknapt
De Pastoriestraat gaat op de schop. Met een financiële bijdrage van de gemeente worden zowel
private panden als de openbare ruimte onder handen genomen. Eerder hebben veel private
eigenaren al aanzienlijk geïnvesteerd in hun panden. Enkele ondernemers maken de omschakeling
van uitsluitend nachthoreca naar dag- en nachthoreca, waardoor de Pastoriestraat ook overdag een
aantrekkelijk gebied wordt. Het centrale plein in de straat wordt voorzien van nieuwe bestrating en
er worden plannen gemaakt om het historische karakter van De Pastoriestraat meer onder de
aandacht te brengen.
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Extra parkeerplaatsen
Op en rond het stadhuis aan het Burg. Jansenplein zijn dertig extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Door de witte belijning is nu ook beter zichtbaar waar wel en waar niet geparkeerd mag worden.
Verplaatsing bloembakken
Zes bloembakken worden verplaatst van het Brinkplein naar het Stationsplein. Met name in het
zomerseizoen, als de planten in volle bloei staan, namen de bakken teveel het zicht weg op de
winkels aan het plein. De drie bakken die blijven staan en worden in overleg met betreffende
ondernemers iets verplaatst.
Openingstijden Koningsdag en 4 mei
• Op Koningsdag 27 april bepalen ondernemers zelf of zij open gaan. Het bestuur van de SCH
geeft geen advies. Als u open gaat, is het belangrijk dit door te geven aan de Hengelose
Oranje Vereniging (hovhengelo.nl) omdat op diverse locaties activiteiten worden gehouden.
Zo voorkomt u dat er voor geopende winkels verkoopkramen worden geplaatst. Ook kunt u
bij de HOV een kraam huren
• De koopavond van donderdag 4 mei valt samen met dodenherdenking. Wettelijk is
vastgelegd dat de winkels dan om 19.00 uur moeten sluiten.
Evenementenvergunning
Wilt u een evenement organiseren in het centrum? Dan is meestal een melding of vergunning nodig.
Neem voor hulp contact op met de SCH Evenementencommissie per email:
evenementen@centrummanagement.nl Of Bureau Hengelo email: monique@bureauhengelo.nl Tel:
Monique Otto 074- 2501080. Zij weten ambtelijk de weg en kunnen met tips de organisatie
ondersteunen.
Centrumactiviteiten
15 april : Paasei-actie: In de binnenstad worden 500 eieren met waardebonnen van ondernemers
verstopt én het Gouden Ei, t.w.v.€ 500,= .
Themamarkt rondom muziek en platenbeurs.
22 april: Themamarkt rondom muziek. Op de Brinkstraat, direct naast de warenmarkt, wordt alles
wat met muziek te maken heeft via kraampjes te koop aangeboden.
26 april: Koningstaptoe. Op de Markt luiden zes verschillende orkesten/korpsen de festiviteiten van
Koningsdag in met een muziekspektakel. Meer info: taptoehengelo.nl
27 april: Koningsdag. Gezelligheid troef met muziek, kermis en kleedjes. Dit jaar, ter gelegenheid van
de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander, staat de sport centraal. Info: www.hovhengelo.nl
30 april: Koopzondag en Oranjekermis.
6 mei: “150 jaar Reuring in de stad”. Dankzij een financiële bijdrage van de SCH gaat de binnenstad
‘terug in de tijd’ met oude ambachten, koetsen en prijzen uit grootmoeders tijd. Elke straat speelt
hierop in en kraamhouders dragen historische kleding. Contact: 150jaar@reuringindestad.nl
20 mei:Themamarkt rondom lifestyle. Op de Brinkstraat, direct naast de warenmarkt, kunnen
levensgenieters bij kramen alles krijgen wat met wellness, gezondheid en geluk te maken heeft.
Nieuwe vestigingen
Vero Moda aan de Nieuwstraat 10 gaat na een overname door onder de naam Only damesmode.
Aan de Molenstraat 20 heeft chocolaterie Chocochic de deuren geopend.
The Readshop heeft in de Markt 2 haar intrek genomen in het Bruna-pand.
Aan de Nieuwstraat 10 vestigt zich Norah damesmode (opening medio april).
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Heropeningen
De volgende ondernemers zijn na een verbouwing heropend:
Open 32 – Nieuwstraat 8
Hunkemöller - Neuwstraat 37
Bristol – Winkelcentrum Thiemsbrug
McGregor Store – Nieuwstraat 47
Phone House – Telgen 11
Hebt u input voor de nieuwsbrief of nieuws wat wij op de website kunnen plaatsen?
Neemt u dan contact met op centrummanager Gerard Veldhof telefoon: 06-53365979 of stuur een
email naar: veldhofadvies@home.nl
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