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In dit nummer:
Jaarbijeenkomst – DNA zoektocht– Activiteiten
Jaarbijeenkomst
De jaarbijeenkomst van de SCH in Club Dux op 5 juli was met ruim 70 aanwezige ondernemers,
vastgoedeigenaren en gemeentevertegenwoordigers goed bezocht. Voordat er werd stilgestaan bij
de identiteit van Hengelo blikte voorzitter Roland Schwind terug op de achterliggende periode en
keek hij vooruit op de tweede helft van 2017. Hij ging hierbij uiteraard niet voorbij aan de
controverse met het Hengelose college, eind vorig jaar. Uiteindelijk is afgesproken gezamenlijk acties
ten aanzien van de binnenstad te ontplooien. Dit sluit aan bij een tweetal bestaande speerpunten
van de SCH, te weten de totstandkoming van een DNA-bidbook voor Hengelo (oplevering wordt eind
oktober verwacht) en een definitieve herinrichting van het marktplein en omgeving. Tijdens de
vergadering is onderstaande afbeelding gepresenteerd.

Deze tekening weerspiegelt de stand van zaken omtrent de integrale herinrichting van de
binnenstad. Te zien is dat het Marktplein en omgeving als focusgebied wordt aangemerkt. De
komende maanden zal de SCH kartrekker zijn om met de input van ondernemers en inwoners te
komen tot een definitief en breed gedragen ontwerp voor het plein. Het is de bedoeling dit traject
voor het eind van het jaar af te ronden.

DNA-zoektocht
In het tweede gedeelte van de jaarbijeenkomst bogen de aanwezigen zich over het DNA van
Hengelo. Een projectteam - DitisHengelo – gaat vast stellen wat Hengelo zo bijzonder maakt en hoe
de stad zich het beste kan profileren. Verdeeld in groepen werden vragen beantwoord als: Wat
weten mensen niet van Hengelo dat ze wel zouden moeten weten? En: Wat is de grootste kracht van
1

Hengelo? De sfeer was positief, er was een grote betrokkenheid en er werd ruimte gegeven voor
enkele kritische geluiden. De uitkomsten zijn samengevat in bijgevoegde powerpoint-presentatie
maar werden tijdens de bijeenkomst ook al visueel weergegeven door cartoonist Gertjan Kleijne.

Het projectteam legt de komende maanden de uitkomsten voor aan andere vertegenwoordigingen
van de Hengelose samenleving, onder andere tijdens evenementen. Het moet uiteindelijk leiden tot
een herkenbaar en door alle Hengeloërs gedragen stadsverhaal, dat als fundament moet dienen voor
het beleid aangaande de ontwikkeling van de stad. Input en meer informatie over het proces via
ditishengelo.nu
Activiteiten
 Koopzondag 30 juli: Swing Masters en Pokemon GO Festival
 25 t/m 27 aug: Zestien horecabedrijven zorgen voor culinaire verrassingen tijdens de vierde
editie van Heerlijk Hengelo op het Burgemeester Jansenplein.
 Koopzondag 27 aug: Optreden Shantykoor, Enschedestraat tegenover Blokker.
 Vrijdag 1 sep: Antiek en Curiosamarkt op het Marktplein, aangevuld met
Streekmarktproducten.
 2-3 sep: Kids@thepark. Het evenement in het Prins Bernardplantsoen is voor het eerst op
twee dagen. Van 10-17 uur.
 Koopzondag 10 sep: 19-de editie van het Modespektakel. Van 12.00 – 1700 uur.
 20-24 sep: Lambertuskermis, de grootste van Oost-Nederland.
Het verslag over de jaarbijeenkomst, in beeld gebracht door cartoonist Gertjan Kleine, en een
toelichting op de zoektocht naar het DNA proces kunt u lezen op onze website:
www.centrummanagementhengelo.nl
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: centrummanager@centrummanagementhengelo.nl
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