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Achtergrond
• Ongeveer 65 centrumondernemers bogen zich over 5 vragen in de vorm
van een World Café:
•
•
•
•
•

Wat vinden de mensen in Hengelo het allerbelangrijkste in hun leven?
Wat weten mensen niet van Hengelo dat ze wel zouden moeten weten?
Wat is de grootste kracht van Hengelo?
Met welk maatschappelijk vraagstuk zou Hengelo zich in elk geval bezig moeten
houden?
Schets jullie ideale Hengelo in 2017

• Sfeer was positief, deelnemers voerden geanimeerde gesprekken en
toonden zich sterk betrokken bij de stad. Vanuit deze betrokkenheid
waren ook enkele kritische geluiden te horen over de daadkracht in de
stad en ‘weer een onderzoek’ en de kans dat er nu wel wat mee gebeurt
• Tekenaar Gertjan Kleijne heeft de avond in cartoons samengevat

Wat vinden de mensen in Hengelo het
belangrijkste (in hun leven)?

Wat weten mensen niet van Hengelo dat ze
wel zouden moeten weten?
• Heeft toekomst: inwoners hebben relatief veel te besteden, gemeente wil
investeren in de stad, hoog-betrokken ondernemers, (historie van)
familiebedrijven
• Heeft aanbod: ambachtelijk, hoog serviceniveau (persoonlijk),
onderscheidende winkelconcepten, gericht op kwaliteit i.p.v. kwantiteit
• Is gastvrij: gemoedelijk uitgaan, evenementen, veilig, winkels open op
zondag
• Is leefbaar: veilig, geen echte probleemwijken, prettige schaalgrootte,
goede voorzieningen (sport en winkelcentra in de wijken)
• Heeft makkelijke verbindingen (is compact): fietsbaar prettige
schaalgrootte, A1 (naar Duitsland), naar groene gebieden

Wat is de grootste kracht van Hengelo? (1)
•

Stad met dorpsidentiteit: gezellig, gezamenlijk, betrokken, compact bereikbaar

•

Massa is minder belangrijk. Meer aandacht voor rust en individu

•

Nette stad met beleefde, vriendelijke mensen. Respectvol, bijv rondom de opvang van
vluchtelingen

•

Stabiele en evenwichtige werkgelegenheid (oude Storkbedrijven, machinefabricage,
elektra), getrapt niveau, ambacht, vakmanschap en hightech

•

Wijken zijn krachtig en mooi: goed aangelegd en allen met eigen identiteit.

•

Kunnen unieke evenementen organiseren voor breed publiek op Europees niveau

•

Grote binnenhaven

•

Plein Westermaat

•

Verjonging, geloof in de beweging die op gang komt

•

Potentie om een plek met allure te worden: achterstand wordt voorsprong

Wat is de grootste kracht van Hengelo? (2)
•

Relatief veel hoogopgeleide mensen door verleden

•

Hengelo is een knooppunt dat op de verkeersborden staat van Amsterdam tot Berlijn

•

Veel speciaalzaken: beleving staat voorop (vb. Broekhuis 100 jaar)

•

Metaalstad: momenteel nog veel kleinere bedrijven die hieruit voortkomen

•

Relatief veel landelijk succesvolle Hengeloërs (politiek, muziek, filosofie)

•

Nachtburgemeester (slechts 2 in Overijssel). Teken van Hengelose autonomie

•

Metropool trekt goede/bekende artiesten ondanks relatief kleine zaal

•

Sterk nachtleven, waaronder 4 grote discotheken

•

4 middelbare scholen en 1 ROC dat kwalitatief goed bekendstaat

•

Creativiteit: veel kunstenaars van hoog niveau (‘cement tussen de stenen/stad’)

Met welk maatschappelijk vraagstuk zou Hengelo
zich in elk geval moeten bezighouden?
Om te beginnen: Hengelo heeft geen grote maatschappelijke problemen.
Zaken waarmee we ons mee bezig zouden moeten houden zijn:
DNA

Verhouding jongeren/ouderen. Vergrijzing enerzijds en
trek uit de stad van jongeren anderzijds. Evenwichtige
samenstelling bevolking Hengelo. Hoe worden we een
trekker voor jonge ondernemers? Wat hebben we te
bieden voor jongeren?
Positieve beeldvorming
Twentebreed denken: krachten bundelen

