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 1. Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van 
de kiesvereniging BurgerBelangen Hengelo. In dit pro-
gramma leest u de rode draad die BurgerBelangen gaat 
volgen in de komende raadsperiode.

BurgerBelangen is al ruim 30 jaar een onafhankelijke 
lokale partij in Hengelo. De partij bestaat uit enthousi-
aste inwoners van de gemeente Hengelo, die zich ied-
er op hun manier inzetten voor de belangen van ons 
|Hengelo en haar inwoners: U dus.

Herkenbare en aanspreekbare 
volksvertegenwoordigers
Wij willen herkenbare en aanspreekbare volksvertegen-
woordigers zijn, waarbij u, de inwoner van Hengelo, ons 
uitgangspunt bent! Landelijke partijen maken lokale 
belangen vaak ondergeschikt aan landelijke politieke 
uitgangspunten. Wij niet: politiek op basis van een ideo-
logie of geloof treft u bij ons niet aan. BurgerBelangen 
is van mening dat alle inwoners van onze gemeente de 
ontwikkelingen van Hengelo mogen bepalen.

1.1. Wat wil BurgerBelangen bereiken? 
1. De invloed en zeggenschap van u als inwoner 
 vergroten: Uw mening telt.
2. Transparantie en openheid binnen het bestuur van 
 de gemeente Hengelo. De gemeentelijke organisa-
 tie is er voor de inwoners!
3. Als deel van het gemeentebestuur geeft Burger-
 Belangen met u en namens u vorm en inhoud aan  
 de ontwikkeling van Hengelo.
4. Bewaken en versterken van de eigen, zelfstandige  
 en onafhankelijke identiteit van Hengelo.
5. Ambities uitvoeren en voorzichtig zijn met nieuwe  
 financiële verplichtingen.
6. Bouwen aan een sociaal sterke samenleving voor  
 jong en oud: zorg, onderwijs, inkomen.
7. Bouwen en ontwikkelen in de stad volgens de  
 menselijke maat voor jong en oud.
8. Versterken van de Hengelose binnenstad als 
 centrum voor winkelen, werken, wonen en uitgaan.
9. Een goede balans realiseren tussen binnenstad, 
 wijkcentra en Westermaat.
10. Onderwijs voor iedereen zodat de arbeidsmarkt  
 beter bereikbaar is.
11. Stimuleren van de lokale economie: Werk voor  
 iedereen.
12. Verhoging van (sociale) veiligheid.

1.2. Hoe wil BurgerBelangen dit bereiken?
BurgerBelangen wil de betrokkenheid van de inwoners 
bij de stad versterken. Het doel daarvan is dat bewo-

ners van Hengelo zich meer inzetten voor de leefbaar-
heid. Wij willen bewoners mee laten denken, mee laten 
praten en mee laten beslissen, zonder voorwaarden 
vooraf. Bij de uitvoering moet het mogelijk zijn om  
directe invloed te kunnen blijven uitoefenen. Het 
uiteindelijke doel is een gemeente waarin iedere  
inwoner meetélt, meedóet en meehélpt.

1.3. Burgerinitiatief
Steeds vaker nemen de inwoners het heft in eigen hand 
via een burgerinitiatief. BurgerBelangen vindt dat de 
gemeente deze initiatieven zo optimaal mogelijk moet 
faciliteren. Bewoners van Hengelo willen we vroegtijdig 
betrekken bij plannen die van invloed zijn op hun di-
recte leef- en werkomgeving. Dit gaat veel verder dan 
alleen informeren. 

1.4. Recht om uit te dagen
Bij het ‘Right to Challenge’ kunnen bewoners taken 
van gemeenten overnemen als zij denken het slim-
mer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het is 
een initiatief dat burgers steunt om lokaal en op kleine 
schaal gemeentelijke taken zelf aan te pakken. Bijvoor-
beeld op gebied van zorg, welzijn, veiligheid en onder-
houd openbare ruimte. Wij willen hier graag mee aan 
het werk. De gemeente laat zien dat we de inwoners 
hiermee vertrouwen schenken, de inwoners laten zien 
dat het kán.

1.5. Kinderburgemeester
Steeds meer gemeenten hebben een kinderburge-
meester. Een manier bij uitstek om de jeugd bij lokale 
gebeurtenissen en de lokale democratie te betrek-
ken. BurgerBelangen stelt voor ook in Hengelo een 
kinderburgemeester aan te stellen. Via de kinderburge-
meester kan de jeugd ook een bijdrage leveren aan 
plannen en voorstellen die de jeugd aangaan: spelen, 
onderwijs, sport, cultuur en diversiteit, om maar een 
paar aandachtsvelden te noemen.

1.6. Gaat BurgerBelangen meebesturen?
BurgerBelangen wil graag weer collegeverantwoorde-
lijkheid dragen. Mits natuurlijk onze doelen en werk-
wijze hiermee kunnen worden gerealiseerd. We wil-
len graag meedoen aan een coalitie die een akkoord 
op hoofdlijnen sluit. Dan is er namelijk ook tijdens de 
collegeperiode gelegenheid voor de samenleving (en 
de andere partijen in de Raad) om daadwerkelijk vorm 
te geven aan ons uitgangspunt dat de inwoners hun  
invloed moeten kunnen laten gelden.

Het nieuwe denken is: doen!
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 2. Het sociale gezicht van Hengelo koesteren
 
Hengelo is een heel sociale gemeente, waar het goed 
wonen is voor iedereen. Het Rijk heeft een aantal tak-
en overgeheveld naar de gemeente op gebied van 
inkomen, werk, zorg en jeugdzorg. Daarmee heeft de 
gemeente de mogelijkheid om nog beter op maat 
ondersteuning te leveren. Helaas leiden de kortingen 
die het Rijk toepast op de budgetten ertoe dat de zorg-
taken een stuk schraler zijn geworden dan ons lief is. 
Wij vinden het belangrijk dat een menswaardig bestaan 
voor alle Hengeloërs gegarandeerd moet blijven. 

2.1. Zorg
Voor de efficiënte uitvoering zoeken we zoveel moge-
lijk samenwerking met de 13 andere Twentse gemeen-
ten en willen we tegelijkertijd de voorzieningen zoveel 
mogelijk lokaal inkleuren.
We zoeken kansen om met alle Hengelose instellingen 
en vrijwilligers het maximale te doen om deze formida-
bele uitdaging tot een succes te maken.

Van groot belang zijn hierbij alle bestaande vormen 
van zorg en ondersteuning in de wijk die zich rich-
ten op de buurt of op specifieke kwetsbare groepen 
zoals verslaafden en daklozen. In principe zullen de 
taken moeten worden uitgevoerd binnen het budget 
dat het Rijk meegeeft, maar als het nodig is, leggen 
we als gemeente er zelf geld bij, binnen wat haalbaar 
is.  Ook moeten we regelmatig controleren of de zorg 
en hulpmiddelen die verstrekt zijn doelmatig zijn, van 
de goede kwaliteit zijn en of er wordt gefraudeerd.  
Toezicht en handhaving daarop is nodig.

Ouderen
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. In-
middels zijn er in Hengelo meer dan 7.000 inwoners 
boven de 75 jaar.  We moeten samen alle zeilen bij-
zetten om op alle aspecten van de vergrijzing zo goed 
mogelijk in te spelen: leefbaarheid in de wijken, zorg 
thuis, eisen aan de woning, ondersteuning, welzijn, vei-
ligheid en meer.

Jongeren
Door het verdwijnen van de Wajong krijgt de ge-
meente de zorg voor een nieuwe groep kwetsbare jon-
geren. Hier is preventie van groot belang evenals het 
bereiken van een goede aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Speciale aandacht moeten we heb-
ben voor de jongeren die 18 jaar worden. Zij vallen dan 
ineens buiten de Jeugdwet en belanden dan vaak tus-
sen wal en schip.

Huisvesting
Omdat er binnen de zorg zo licht mogelijk wordt in-
gezet en bij voorkeur ambulant, ontstaat er een steeds 
grotere vraag naar zelfstandige woonruimte voor 
kwetsbare groepen. Wij willen een groot woonbe- 
hoeftenonderzoek, waarin deze groep nadrukkelijk 
wordt betrokken. En vervolgens natuurlijk bouwen 
voor die behoefte.

Mantelzorgers
De zorgverlening leunt steeds meer op de belangeloze, 
veelal vrijwillige inzet van mantelzorgers. We consta-
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teren een toename van het aantal mantelzorgers dat 
met overbelasting kampt: de zorgtaak wordt fysiek of 
emotioneel te zwaar en sociaal isolement dreigt wan-
neer sociale contacten niet meer kunnen worden on-
derhouden. We willen een goed systeem van vroege 
signalering door professionele zorgverleners gekop-
peld aan een aanbod van ondersteuning en begelei-
ding.

Zorgpartners
Wij zijn het aanbestedingscircus in de zorg beu. Het  
leidt tot voortdurende onrust bij inwoners en betrok-
ken personeel. Daarnaast kost het aanbestedingsproces 
bakken met geld. Liever willen we de meest geschikte 
zorgleveranciers gaan subsidiëren en op die manier 
werken aan een langere constructieve relatie met die 
zorgpartners.

2.2. Armoede
Gelukkig is de Nederlandse economie zich weer aan 
het herstellen, maar als gevolg van de crisis zijn veel 
mensen in financieel zwaar weer beland. Vooral gezin-
nen met kinderen hebben het financieel nog steeds 
moeilijk. We maken ons hard voor mensen die niet mee 

kunnen doen door armoede. Want armoede gaat niet 
alleen over geld. Het gaat over niet kunnen deelnemen 
aan de maatschappij omdat je geen werk hebt, weinig 
sociale contacten, etcetera. Armoede is geen ziekte, 
maar maakt wel ziek. 
Armoede veroorzaakt dagelijkse zorgen als: kan ik de 
vaste lasten betalen? Houd ik voldoende geld over om  
eten en kleding te kopen? Kan ik mijn kinderen wel 
geven wat ze nodig hebben? We kunnen nog wel tig 
vragen bedenken.  BurgerBelangen wil niet dat kin-
deren opgroeien in armoede. Het spreekt dan ook voor 
zich dat het extra geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar 
stelt hier aan besteed wordt. We pleiten voor verschil-
lende regelingen, vooral in natura, om deze kinderen te 
laten meedoen. Denk aan een jeugdsportfonds en een 
regeling om deel te nemen aan culturele activiteiten.

2.3. Ons ziekenhuis, het ZGT
Onbegrijpelijk vinden wij het dat de Hengelose ves-
tiging van het ZGT steeds verder wordt uitgekleed.  
Een stad van onze omvang heeft natuurlijk een zieken-
huis nodig dat zorg in de volle breedte kan leveren. 
Juist ook acute zorg. Wij zetten ons in om een zo com-
pleet mogelijk ziekenhuis voor Hengelo te behouden. 

Op economisch gebied moeten we vooral op Twentse 
schaal opereren. Twente is één arbeidsmarkt. Het is van 
groot belang dat Hengelo een krachtige bijdrage le-
vert aan de Agenda voor Twente. Met de gebundelde 
krachten van overheid, onderwijs, onderzoek (univer-
siteit Twente) en ondernemingen kan Twente als derde 
economische regio van Nederland bestaan. Wanneer 
zich goede plannen aandienen moet Hengelo bereid 
zijn bij te dragen aan de Agenda voor Twente.

Drie speerpunten
Twente heeft drie speerpunten gekozen, te weten: 
Hightech Systemen en Materialen, Logistiek en Toe-
risme. Deze speerpunten passen alle drie naadloos bij 
het Hengelose profiel en we omarmen deze van harte. 
Het versterkt de Hightech traditie van onze stad met 
bedrijven als Stork (in 2018 al 150 jaar in Hengelo), 
Thales, Siemens, Eaton en vele andere. Investeren in de 
Hightech Campus rondom Thales en verdere ontwik-
keling van de Twentse Haven zijn daarom voor Burger- 
Belangen economische topprioriteiten. Net als de ver-
sterking van het profiel van de binnenstad voor uitgaan, 
vrijetijdsbesteding en toerisme. Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen blijven we onder de aandacht 
van de ondernemers brengen. Een mooi voorbeeld is 
de Slinger, waarbij bedrijven hun diensten gratis aan-
bieden aan vrijwilligersorganisaties.

3.1. Werk en scholing
De vraag naar technisch personeel, op alle opleidings-
niveaus, overstijgt door de aangetrokken economie  
intussen het aanbod. Het is belangrijk om de jeugd 
opleidingen aan te bieden die ook aansluiten bij de 
vraag en dus echt uitzicht bieden op werk. Het Tech-
niekpact en andere initiatieven willen we met kracht 
doorzetten. Dit omvat ook het bevorderen van stage-
plaatsen voor afstuderende jongeren bij bedrijven in 
Twente. Vooral, maar niet uitsluitend in de techniek.  
Anders lopen we in Twente het risico dat jongeren 
Twente verlaten, daarmee een snel vergrijzende be-
volking achterlatend. Dit is een bedreiging voor de 
toekomst van Twente en Hengelo. Daarom moeten we 
in Hengelo en Twente alles op alles blijven zetten om 
de juiste bedrijven hier te krijgen en te houden. Helaas 
blijft het voor werknemers ouder dan 45 jaar toch vaak 
moeilijk om passend werk te vinden. Wij willen daarom 
initiatieven zoals Talent-Plus steunen bij hun werk.

3.2. Kleine ondernemers, MKB
Er komen steeds meer kleine ondernemingen in Neder-
land. Dit zijn bedrijven die we moeten koesteren omdat 
deze ondernemers soms snel groeien en zo arbeids-
plaatsen creëren.
BurgerBelangen wil initiatieven voor nieuwe onderne-
mers zoveel mogelijk faciliteren. Denk hierbij aan een 

 3. De economie versterken
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vraag en aanbod van leegstaande winkelpanden en 
pop up-stores. Of een proeftuin voor creatieve en am-
bachtelijke ondernemers in een leeg pand.

3.3. Bedrijfsbeleid
Wij willen de bestaande bedrijven die de werkgelegen-
heid leveren behouden voor de stad. Om deze bedrij-
ven te ondersteunen vindt BurgerBelangen het een 
goede zaak als deze bedrijven met een bepaalde regel-
maat proactief door hun gemeentelijke accountma-
nager worden benaderd.
Door tijdig op de hoogte te zijn van eventuele uit-
breidingsplannen kun je als gemeente deze bedrijven 
vanaf het begin begeleiden naar een passende nieuwe 
plek. Door ook actief mee te denken als gemeente in 
deze trajecten kan er geld worden bespaard, maar is de 
kans ook groter dat deze bedrijven ook in de toekomst 
voor onze stad behouden blijven. Wij willen dat, naast 
de reguliere contacten, er een speciale functionaris 
wordt aangesteld die deze taak op zich neemt.

3.4. Logistiek
Twentehaven
De Hengelose haven was al één van de grootste binnen-
havens van Nederland. Met één nieuw Twents haven- 
bedrijf staan we er sterker voor dan ooit. Dat biedt 
kansen die we naar onze mening beter kunnen 
benutten dan nu het geval is. Acquisitie doen in het 
Rotterdamse havengebied voor bedrijven die daar klem  
zitten maar hier prima in het Twentse profiel passen.  

De kansen voor onze haven verdienen onze voort- 
durende aandacht. Grote bedrijven zoeken de voordelig-
ste aan- en afvoerroutes en vervoer over water behoort 
tot de goedkoopste vervoersmogelijkheden. Het aan- 
bod van goed opgeleide medewerkers is ook voor  
deze bedrijven een vestigingsfactor van betekenis.  
Die kans willen we optimaal benutten.

Noordelijke aftakking van de Betuwelijn 
Een grote bedreiging voor de leefbaarheid van onze 
stad is de noordelijke aftakking van de Betuwelijn.  
Als inderdaad de plannen voor ‘hoogfrequent spoor’ 
doorgaan dan zal het aantal goederentreinen explosief 
toenemen over het bestaande spoor. De Hengelose 
infrastructuur is hier niet op berekend. Dit betekent 
voor onze stad een toename van risico’s en overlast.  
De oplossing vergt grote investeringen in de infrastruc-
tuur, denk bijvoorbeeld aan noodzakelijke maatregelen  
bij spoorwegovergangen, geluidshinder en trillingen. 
Deze kwestie moet op regionaal niveau richting  
Den Haag aangepakt worden. Hier zal BurgerBelangen 
zich hard voor inzetten!

Vliegveld Twente
BurgerBelangen is voorstander van versterking van het 
groene hart van Twente. Wij zien ruimte voor een klein 
vliegveld met beperkingen zoals dat nu vorm krijgt: 
optimaal afgestemd op recreatief en zakelijk gebruik, 
waarbij stringente voorwaarden worden gesteld aan 
faciliteiten, ontsluiting, geluid en luchtvervuiling.6
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3.5. Duurzame energie,
duurzame leefomgeving
Verduurzaming, vergroening en het realiseren van een 
circulaire economie, staan bovenaan de maatschappe-
lijke en politieke agenda’s, ook bij BurgerBelangen.  
We willen concreet in beeld brengen op welke manier in 
Hengelo projecten voor energiebesparing, energieop-
wekking en/of klimaatadaptatie kunnen bijdragen 
aan het versterken van de kwaliteit van de omgeving.  
En ook hier willen wij onze inwoners actief en op tijd 
betrekken bij maatregelen om de klimaatdoelstel-
lingen van Parijs te halen, want het heeft gevolgen voor 
ons aller leefomgeving. De gemeente zou projecten 
moeten faciliteren voor zonne-energie op gemeente-
lijke daken, postcoderoos, aardwarmte en wat u nog 
meer aanbrengt. Windmolens zijn in onze gemeente in 
verband met bevolkingsdichtheid en natuurwaarden 
niet inpasbaar.

Circulaire economie
Met de Universiteit, Saxion en Twence kunnen de ge-
meenten in Twente een economisch speerpunt vormen 
dat bedrijvigheid op gebied van circulaire economie 
aantrekt. Hengelo moet hier het voortouw in nemen. 

3.6. Toerisme
Twente is een toeristische trekpleister van betekenis 
en Hengelo profiteert daar nu onterecht te weinig van. 
Hengelo kan zeker meer investeren in het aantrekken 
van toeristen die Twente bezoeken. Met dagrecreatie 
in de stad, zoals shoppen, musea en vertier met kleine 
en grotere evenementen. Koningsdag en de intocht 
van Sint Nicolaas zijn twee landelijke topevenementen 
die in Hengelo groots gevierd worden en daarom onze 
volle steun hebben. Er zou eigenlijk altijd iets te bele-
ven moeten zijn in Hengelo. Maar ook moet Hengelo 
zich beter profileren als ideale uitvalsbasis voor uitjes in 
Twente. Wij vinden dat Hengelo Promotie zou kunnen 
optrekken met de landelijke VVV. De VVV is de plek om 
je te laten inspireren en informeren over wat er te zien, 
te doen en te beleven is. Van dorp tot stad, in streek en 
regio. De toeristenbelasting zal hiervoor aangewend 
kunnen worden. Meer en betere informatie over onze 
stad is noodzakelijk. Met een professionele website en 
landelijke uitstraling.
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 4. Onze binnenstad aanpakken

4.1. Kansen voor de binnenstad 
De binnenstad is ‘de woonkamer’ van Hengelo. Om de 
Hengelose binnenstad aantrekkelijk te houden, willen 
we deze versterken . Door de recessie en internet zien 
we de leegstand bij winkels toenemen. Tegelijkertijd 
wordt de binnenstad steeds meer een plek voor vertier. 
De terrassen puilen uit. Het is duidelijk geworden dat de 
betekenis van de binnenstad als winkelgebied afneemt 
en die van verblijf en vertier toeneemt. Daar ligt dé kans 
voor de stad.

We willen vooral investeren in gezelligheid! Ook in de 
open ruimte kunnen we de sfeer terugbrengen. Dat 
gaat het beste met een veelheid aan kleinere gerichte 
ingrepen. Niet door de hele stad ineens weer hele-
maal overhoop te halen, maar in elke straat het eigen 
karakter versterken in samenwerking tussen gemeente, 
ondernemers en pandeigenaren. We nemen de Driener-
straat als voorbeeld.
Het winkelgebied kan kleiner, de auto kan wat meer 
worden toegelaten langs de flanken. Parkeren voor  
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bezoekers willen we gemakkelijker en veel betaal-
baarder maken. Er zullen weer functies kunnen worden 
toegevoegd die in de decennia hiervoor geleidelijk 
uit de binnenstad zijn vertrokken:  wonen, werken in 
kantoor en ambacht, scholen. Winkels van buiten het 
centrum willen we stimuleren om naar het centrum te 
komen. 

Wij zien mogelijkheden om sfeerverbeteringen toe 
te passen zoals, slimme verlichting, meer zitplekken, 
meer groen, meer kunst en meer water in de binnen-
stad brengen (de eerste aanzetten zijn al zichtbaar). 
Wonen in het centrum is een belangrijke kans en het 
gemeentelijke beleid kan hierbij een stimulerende  
factor zijn. 

Binnenstadondernemers vragen om meer levendig-
heid in ons centrum. Met behulp van een uitgebalan-
ceerd gemeentelijk beleid is het mogelijk om Hengelo 
weer “op de kaart” te krijgen. Zodat met de beschik-
bare middelen het beste resultaat behaald wordt. We 
doen dit via Hengelo Promotie, samen met de onder- 
nemers. De evenementenkalender toont een ongewen-
ste pauze in de zomermaanden, terwijl het voor- en na-
jaar goed bezet zijn met activiteiten. Een betere sprei-
ding met diverse thema’s kan zorgen voor meer reuring 
in de stad. We willen een goede introductie voor de UT 
eerstejaars.

Wat de warenmarkt betreft, is onze partij al jaren voor-
stander van een lintmarkt. De praktijk heeft aangetoond 
dat hierdoor de levendigheid in het centrum toeneemt 
en het winkelende publiek dit als erg plezierig ervaart. 
Op de koopzondagen kan de aantrekkelijkheid ver-
groot worden door kraampjes van allerlei pluimage 
aan koopwaar toe te laten. Ook liggen hier voor lief-
dadigheids- en maatschappelijke organisaties moge-
lijkheden om zich te presenteren.

4.2. Terrasbeleid
Hengelo staat bekend als een veilige en gezellige hore-
castad. Dit komt mede doordat het publiek de gezel-
lige terrassen weet te vinden. Er is in de afgelopen jaren 
een verschuiving ontstaan naar terrasbezoek. Er zijn 
steeds meer terrassen en daar wordt gretig gebruik van 
gemaakt, zowel in het voor- als najaar. De Hengelose 
ondernemers hebben investeringen gedaan om hun 
terras zo gezellig mogelijk te maken. Dat is ook in het 
belang van de stad: Hengelo heeft behoefte aan een 
aantrekkelijke binnenstad met goede terrasvoorzien- 
ingen. Wij pleiten voor een stimulerend terrasbeleid. 

4.3. Toeristisch beleid
BurgerBelangen vindt dat de toeristische potentie van 
onze gemeente alleen optimaal kan worden benut als 

hier tijd en geld voor wordt vrijgemaakt. Zakelijk toe-
risme is vanwege de aantallen bezoekers bij de grotere 
bedrijven die Hengelo heeft van enorm belang. Deze 
bezoekers geven hun geld uit in de detailhandel en in 
de horeca. De (zakelijke) toerist is erg te spreken over 
Hengelo, door het goede aanbod van winkels, horeca 
en theater. Door te investeren in VVV, Hengelo Promotie, 
Twente Marketing en de Regio Twente zorgen wij voor 
een aantrekkelijke toekomstbestendige gemeente.

4.4. Parkeerbeleid
Om de binnenstad aantrekkelijker te maken, willen 
we ook het parkeerbeleid aanpassen. Parkeerbeleid 
moet slechts één doel dienen, namelijk de parkeerdruk 
reguleren en mag - als het aan BurgerBelangen ligt - 
niet meer ingezet worden als inkomstenbron. Burger- 
Belangen maakt zich er hard voor dat in 2020 het betaald 
parkeren op het maaiveld helemaal verleden tijd is. 
Op korte termijn willen we beginnen met de parkeer-
tarieven substantieel te verlagen door het eerste uur 
gratis te maken. Zolang het aantal bezoekers van de stad 
niet substantieel is toegenomen, willen we de tarieven 
ook laag houden. Immers onze binnenstad moet 
concurreren met ‘gratis’ winkelcentra in onze wijken,  
Westermaat en Borne. 
BurgerBelangen wil in ieder geval ’s avonds na 17 uur 
snel naar gratis parkeren: Hengelo wordt zo weer een 
gastvrije uitgaansstad!

4.5. Samen aanpakken
De  gemeenteraad heeft  in 2017 alvast 13 miljoen euro 
gereserveerd voor investeringen in de binnenstad.  
We denken dat uiteindelijk een veelvoud nodig is en 
verwachten dan ook dat ondernemers en vastgoed-
eigenaren bereid zijn mee te investeren in de stad.  
Plannen die we als gemeente maken, gaan we dan ook 
toetsen aan de bereidheid van deze partners om ook 
hun deel te doen: wij de straat, zij de panden.

We zien in veel andere steden dat juist de kleine  
accenten de sfeer bepalen. Daarom omarmen we  
nadrukkelijk de kleinschalige initiatieven van de onder-
nemers. Enkele grote en kostbare ingrepen staan op  
stapel: herinrichting van de Enschedesestraat, de Markt 
en het vrij maken van de Lambertusbasiliek.
We willen er samen aan werken dat deze ingrepen 
positief uitpakken en hun rendement opleveren. 
Ook hierbij is accentuering belangrijker dan homoge-
niteit. Bij al deze ingrepen blijft het tover- én werk-
woord: 
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 5. Wonen in Hengelo

Bij verschillende onderwerpen in ons programma 
speelt problematiek rond wonen en huisvesting een 
prominente rol. BurgerBelangen wil daarom dat in de 
komende periode een groot woononderzoek in Hen-
gelo wordt uitgevoerd. Een reeks aan maatregelen die 
de rijksoverheid in de afgelopen jaren heeft genomen 
heeft grote effecten op de leefbaarheid. Hengelo heeft 
daar, net als veel andere steden, last van.

We noemen een aantal thema’s:
Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, ook met 
zorgvragen waar hun woonsituatie niet geschikt voor is. 
Doorstroming van grotere gezinswoningen stagneert. 
Corporaties mogen alleen nog huurwoningen onder 
de huurgrens bouwen. Huurwoningen net boven die 
huurgrens worden niet gebouwd door de markt, want 
ze zijn commercieel niet interessant. Doorstroming 
stagneert, ‘scheefwonen’ is onvermijdelijk. Jongeren en 
startende gezinnen vinden geen geschikte huisvesting 
en trekken weg of zijn aangewezen op commerciële 
huur  van dure huisjesmelkers.

Studentenhuisvesting in Hengelo is schaars, terwijl 
we die groep juist missen in onze stad. 
Na een lange periode van slopen bouwt Welbions ein-

delijk weer huurwoningen, maar nog te weinig om de 
achterstand weer in te lopen. Sociale woningen zouden 
pas afgebroken mogen worden als men een toegekend 
plan/vergunning heeft en waarbij een definitief bouw-
moment in de nabije toekomst vast staat.

De gemeentelijke woonvisie en de prestatieafsprak-
en met Welbions vormen een goed startpunt voor 
het onderzoek. Ook de daaraan gekoppelde samen- 
werking tussen gemeente, zorg- en welzijnaanbieders,  
en marktpartijen achten wij van wezenlijk belang.  
Bovendien helpt een impuls in de bouw van senioren-
woningen om de woningmarkt uit het slop te trekken.
Experimenteren met kleine woonvormen, zogeheten 
‘tiny houses’ willen we faciliteren. Hier past natuurlijk de 
renovatie van de ‘kabouterhuisjes’ in de Bloemenbuurt 
precies bij!

Duurzaam bouwen, energie neutraal: uiteraard. 
Lege plekken in de stad, vooral in de binnenstad, op-
vullen door actief gemeentelijk grondbeleid.
De strakke opgelegde woonquota van de provincie 
vinden we knellend. Met een goed verhaal willen we 
Overijssel overtuigen dat Hengelo meer specifiek te 
duiden bouwvolume nodig heeft. 
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6. Hengelo leeft, voor alle Hengeloërs

 
Naarmate de rol van de gemeente verandert, moeten 
er keuzes worden gemaakt waar de gemeente haar 
schaarse geld voor wil inzetten. Dat zal zijn op twee 
manieren:

Adequate basisvoorzieningen voor algemeen gebruik: 
breedtesport, laagdrempelige wijkvoorzieningen voor 
welzijn en culturele activiteiten. Brede en betaalbare 
toegankelijke vorming voor cultuureducatie, muziek, 
dans en theater. 
En specifiek voor ondersteuning van Hengelose top-
talenten in sport en cultuur. 

6.1. Kunst en Cultuur
Hengelo is een erg cultuurminnende stad. Juist van-
wege de hightech en creatieve economie in de stad 
is het van groot belang om cultuur als economische 
vestigingsfactor met kracht te blijven positioneren. We 
trekken er mensen en hoog gekwalificeerd werk mee 
aan! Kunst en cultuur willen we voor iedereen toegan-
kelijk maken. Cultuureducatie op school is een belang-
rijk speerpunt om de jeugd al vroeg met kunst en cul-
tuur in aanraking te brengen. Dat is hard nodig om de 
basis in stand houden. 

BurgerBelangen vindt dat het HEIM in de Wilhelmi-
naschool moet blijven gehuisvest. Dit museum heeft 
daar een prachtlocatie, zeker als de Laan Hart van Zuid 
straks klaar is. Maar ook omdat de Wilhelminaschool 
een Rijksmonument is, dat op deze manier een zeer 
passende bestemming heeft.

Het cultuuraanbod willen we voldoende divers maken, 
zodat iedereen aan zijn of haar trekken komt. 
Wij blijven de amateurverenigingen van harte onder-
steunen. Zij zijn een belangrijke drager voor de leef-
baarheid in Hengelo. Het is zaak om die grote verschei-
denheid te behouden en zo mogelijk te versterken. Na 
de bezuinigingen van de afgelopen jaren is het nodig 
om weer meer te investeren in kunst en cultuur. 

Beeldende kunst
In Hengelo wonen en werken veel beeldend kun-
stenaars. Door het subsidiëren van kleine culturele 
initiatieven, geven wij lokale kunstenaars de moge-
lijkheid zich te presenteren aan een groter publiek.  
De vestiging van HeartGallery in onze binnenstad ver-
dient daarom onze structurele ondersteuning.
Kunst in de openbare ruimte biedt ook een belangrijke 
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kans om met kunst in aanraking te komen. Niet alleen 
zorgen we voor goed onderhoud van ons kunstbezit. 
We streven ook naar de realisatie van nieuwe kunst-
werken in de openbare ruimte, in het bijzonder in onze 
binnenstad en in onze nieuwe wijken.

Cultureel erfgoed
In het recente verleden is Hengelo zich sterk bewust 
geworden van de waarde van haar cultureel erfgoed. 
Wij willen inzetten op behoud en versterking daarvan. 
Enkele succesvolle voorbeelden: De Wilhelminaschool 
met het Heim, De Gieterij met het ROC en De Stork 
modelmakerij met de brandweerkazerne. 

Enkele actuele, bedreigde voorbeelden:
De Ariënsschool moet behouden blijven, evenals het 
Badhuis, het Verenigingsgebouw en de voorgevel van 
de voormalige MTS. BurgerBelangen is en blijft zeer 
sceptisch tegenover hoogbouw.
Een woontoren bovenop het oude badhuis zien wij 
niet als behoud van een cultureel erfgoed, maar als een 
ramp voor buurt en stad.

Voor het verenigingsgebouw willen we een aanspre-
kende, maatschappelijke functie vinden. Bijvoorbeeld 
als ‘verenigingsgebouw’. We weten dat veel Hengelose 
amateurs, koren, theater- en muziekverenigingen op 
zoek zijn naar een goede oefenruimte en podium. Ver-

der willen we in kaart brengen welke kwaliteiten bij 
hergebruik en herontwikkeling van leegstaande ge-
bouwen of ‘verrommelde’ gebieden kansen bieden voor 
nieuw gebruik en betekenis en dus voor toegevoegde 
waarde in de stad. zorgdragen. Leegstand aanpakken 
door herbestemming en herontwikkeling is een kans 
om bij te dragen aan een duurzame en betekenisvolle 
leefomgeving.

6.2. Sport 
BurgerBelangen vindt dat vooral de jeugd moet ‘leren 
bewegen’, en daarom de mogelijkheid verdient om op 
een betaalbare manier deel te nemen aan sportieve 
activiteiten. Ook de ouderen verdienen specifiek 
aandacht omdat goed bewegen bijdraagt aan een 
langer en gezond leven. Bovendien is sport en be-
wegen voor velen een heel plezierige tijdsbesteding.  
In het belang van een vitale samenleving moet de 
gemeente dus zorg blijven dragen voor toegankelijke, 
kwalitatief goede sportvoorzieningen voor de ‘breed-
tesport’. Uiteraard dient de gemeente ook ruimte te 
bieden voor meer bijzondere vormen van sport en voor 
topsport.

6.3. Onderwijs
Wij blijven een voorstander van de Brede School sys-
tematiek. Wij willen graag dat de deelnemers binnen 
Brede Scholen de eigen identiteit minder duidelijk 
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naar voren brengen. Dit om te voorkomen dat binnen 
een Brede School verschillende eilanden ontstaan.  
Voor jonge kinderen vragen we aandacht voor vol-
doende bewegingsonderwijs en schoolzwemmen.  
Ook muziekles, cultuur en kunst mogen volgens ons 
meer aandacht krijgen in de klas. Het is nodig dat we 
meer aandacht geven aan jongeren met een taalachter-
stand. De bibliotheek kan hierbij goed worden ingezet. 
We streven naar goede samenwerking tussen scholen 
en bibliotheek. Voor onderwijshuisvesting willen we 
bestaande locaties beter gebruiken, pas als dit niet kan 
denken we aan nieuwbouw. Schoolpleinen willen we 
openbaar houden, in overleg met jongerenwerkers.  
We willen primair openbaar onderwijs in de binnen-
stad en in Beckum behouden. 

Wij willen graag dat Hengelo en de Hengelose bedrij-
ven een nauwere samenwerking met het ROC zoeken. 
Bundeling van krachten en kennis kan zowel voor het 
ROC als voor de Hengelose samenleving een mooie 
impuls geven op het gebied van techniek (Hengelo 
techniekstad), zorg, ouderen, veiligheid, infrastructuur, 
toerisme, horeca en nog meer gebieden. 

Ook vestiging van een instituut van de UT op onze High 
Tech Campus kan ons High Tech profiel versterken.
6.4. Spelen
Speelmogelijkheden in de openbare ruimte zijn steeds 
schaarser en schraler geworden. Voor BurgerBelangen 
is het belangrijk dat er voldoende speelplekken blijven 
in de buurten. De norm van 3% speelgelegenheid per 
buurt en in nieuwbouwprojecten blijft voor ons uit-
gangspunt.
Bij nieuwbouwontwikkelingen willen we rekening 
houden met invulling van gebouwen voor gemeen-
schappelijk gebruik, bijvoorbeeld kinderopvang en een 
hangplek. We willen blijven kijken waar de behoeften 
veranderen, van wipkip naar hangplek of zo mogelijk 
natuurspeelplekken. Hier zien we ook mogelijkheden 
voor bewonersinitiatieven. Plaatsen, vervangen en her-
plaatsen moet in overleg met bewonersorganisaties.

6.5. Vrijwilligerswerk
Gelukkig heeft Hengelo heel veel vrijwilligers. Mensen 
die zich geheel belangeloos inzetten voor bekende 
of onbekende plaatsgenoten. We zien dat het vrijwil-
ligerswerk de draad is waarmee de samenleving wordt 
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geweven en dat hun inzet bijdraagt aan een leefbaarder 
samenleving.
BurgerBelangen zet zich daarom in om de vrijwilligers 
te ondersteunen en te faciliteren waar nodig en mo-
gelijk. Er moet meer ruimte komen voor professionali-
sering van vrijwilligers die deze ondersteuning nodig 
hebben. We houden de vinger aan de pols om te zien 
waar zich knelpunten en problemen voordoen rond (de 
organisatie van) vrijwilligerswerk en gaan aan de slag 
om die problemen aan te pakken. We willen hier min- 
stens twee euro per jaar per inwoner voor uittrekken. 
We willen vrijwilligers meer betrekken bij taalachter-
stand en 2-Match daarbij ondersteunen.
Om de jeugd in de toekomst mee te laten doen in 
het vrijwilligerswerk, is het zaak om het jeugdwerk en 
speelwerk te versterken. Ze leren het door het te doen.
Activiteiten zoals scoren in de wijk door FC Twente 
moedigen we aan: per buurt willen we groepen vor-
men voor het schoonhouden van de buurt en daar een 
prijs voor uitloven voor wie het beste scoort in netheid 
en sportiviteit.

Bewoners en buurtbonnen
Het netwerk van door de gemeente erkende bewoners-
organisaties begint al meer vorm en inhoud te krijgen. 
Ook de inzet van de zogeheten buurtbonnen, waarbij 
de bewonersorganisaties een adviserende rol spelen, 
wordt door de burgers al meer herkend en gewaar-
deerd. BurgerBelangen wil nog meer aandacht voor de 
ontwikkeling van wijkgerichte bewonersorganisaties 
en wil het budget voor de inzet van buurtbonnen ver-
ruimen, aangezien het huidige budget als erg schamel 
wordt ervaren. BurgerBelangen vindt ook dat vanuit 
bewonersorganisaties het ‘noaberschap’ in de wijken 
meer gestimuleerd moet worden.

6.6. Jeugd 
Onze jeugd heeft onze aandacht nodig. Door de nieuwe 
media als Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat en 
YouTube is de aandacht van veel jongeren verschoven 
van bewegen, sport, lezen en spelen naar de virtuele 
wereld. Dat maakt het lastig om hun aandacht vast te 
houden voor de uitdagingen van het ‘dagelijks bestaan’ 
in onze reële wereld. Daar ligt een reusachtige uitda-
ging die wij willen oppakken, samen met de jeugd.  
Temeer omdat we ook zien dat een groeiende groep de 
aansluiting mist.

Natuurlijk moeten we het aanbod aan onderwijs, sport, 
cultuur en vertier in stand houden. 
Van groot belang is ook dat aan het eind van de oplei-
ding de aansluiting met de Hengelose en Twentse ar-
beidsmarkt goed geregeld is. Als die er niet is, dreigt 
vertrek naar andere delen van het land. Gelukkig is de 
jeugdwerkloosheid afgenomen, maar we houden grote 

zorgen over het aanbod van echte vaste banen in plaats 
van tijdelijke variabele contracten, vaak voor lage lonen 
die te te laag zijn om een zelfstandige huishouding te 
kunnen betalen.
Eén belangrijk probleem daarbij is het vinden van ge-
schikte huisvesting. BurgerBelangen wil daarom ook 
de woonvraag van jongeren meenemen in het grote 
woononderzoek waar wij voor pleiten.

6.7. Ouderen
We worden met z’n allen steeds ouder. Dat levert een 
bijzondere problematiek op die onze samenleving niet 
eerder heeft meegemaakt. Uitdagingen op gebied van:
• Wonen: vraag en aanbod passen niet meer.
• Samen oud worden: elkaar passende zorg bieden.
• Vrije tijd: we kunnen en willen nog graag iets zinvols
  bijdragen.
• De groeiende groep oudere migranten.

Grote veranderingen die rechtvaardigen dat we pleiten 
voor een speciale portefeuillehouder Ouderenbeleid 
op Hengelo’s én op Twents niveau. 
Door veranderend rijksbeleid op het gebied van 
het scheiden van wonen en zorg blijft de vraag naar  
geschikte woningen voor senioren en mensen met 
een beperking toenemen. BurgerBelangen vindt  dat 
ouderenhuisvesting vooral lokaal (via maatwerk) kan 
worden opgepakt. 

Samen oud worden
De ANBO (Algemene Nederlandse Bond Ouderen) 
onderzocht de behoeften van senioren bij de steeds 
verder toenemende scheiding van wonen en zorg, nu 
mensen met een lichte zorgvraag – uitgedrukt in zoge-
heten zorgzwaartepakketten – geen toegang meer 
krijgen tot een zorginstelling. Het huidige huis is vaak 
ongeschikt om bijvoorbeeld de partner te verzorgen, 
terwijl mensen ook in eerdere onderzoeken aangeven 
dit thuis te willen blijven doen. Het is essentieel dat er 
meer gelijkvloerse, levensloopbestendige, rollator- of 
rolstoeltoegankelijke woningen komen. Ook willen we 
meer bankjes in de openbare ruimte, als plek om even 
uit te rusten.

Vrije tijd
Voor veel mensen begint met de AOW een volgende 
fase in het leven waarin ze hun eigen weg kunnen gaan. 
Deze mensen vinden veel voldoening in deze fase 
van hun leven. Er zijn echter ook mensen die wel wat 
zouden kunnen of willen doen, maar zelf niet iets kun-
nen vinden waarin ze voldoening vinden. Hierin zou 
de gemeente meer kunnen betekenen door de vrijwil-
ligersvacaturebank ook hiervoor in te zetten. Dit kan 
zijn in de zorg, maar ook in de techniek. Of het geven 
van cursussen etcetera. 

14



Verkiezingsprogramma BurgerBelangen Hengelo 2018-2022

Niet alleen gepensioneerden, ook mensen met pre-
pensioen of in een werkloosheidsituatie waar kans op 
een baan onder de 3% ligt, zitten ongewild thuis en  
hiermee verliest de maatschappij waardevolle mensen. 
Ons idee is het terughalen en de talenten benutten 
bij zaken als vrijwilligerswerk, culturele activiteiten, 
meedenken over toekomstige stedelijke ontwikkelin-
gen enzovoorts,
Anderen merken geleidelijk dat ze niet veel meer 
‘buiten’ komen. Hun wereld wordt snel kleiner. Voor 
deze mensen zien we graag dat er activiteiten geor-
ganiseerd worden om even eropuit te kunnen, samen 
met anderen uit de buurt: ‘efkes d’r oet’.  

6.8. Diversiteit
Maatschappelijke deelname door iedereen vindt 

BurgerBelangen een kernwaarde! Voor BurgerBelan-
gen is iedereen gelijk, ongeacht geslacht, geaardheid, 
ras of etnische afkomst, geloof, politieke gezindheid of 
overtuiging, leeftijd of functiebeperking. BurgerBelan-
gen wil een Hengelo met gelijke kansen voor iedereen 
door discriminatie te bestrijden en door emancipatie te  
bevorderen. De stichting Artikel 1 verdient daarom onze 
steun. Er is nog steeds sprake van een achterstands-
positie van vrouwen, gehandicapten en allochtonen op 
de arbeidsmarkt, vooral daar waar het gaat om hogere 
functies. BurgerBelangen wil dat de gemeente, met  
een voorbeeldfunctie, actief positief wervingsbeleid 
voert bij zowel de eigen organisatie als bij verbonden 
bedrijven en instellingen voor het bevorderen van  
diversiteit. Bij het organiseren van activiteiten of bijeen-
komsten willen we kinderopvang regelen.
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 7.1. Centrumfunctie Hengelo verkeer
Hengelo is hét verkeersknooppunt van Twente, zowel 
voor de weg, het water als het spoor. Dit geeft moge-
lijkheden en kansen. De stad willen we veilig maken 
en bereikbaar voor iedereen - jong en oud- met alle 
belangrijke voorzieningen op loop- en fietsafstand.  
De fiets- en looproutes maken we ruim, comfortabel 
en veilig. Er is een kwalitatief hoogwaardig aanbod van 
openbaar vervoer en een ruim aanbod van deelfietsen 
en deelauto’s. Dat maakt Hengelo een aantrekkelijke 
plek om te verblijven, te wonen, te recreëren en een 
bedrijf te runnen.

7.2. Verkeersveiligheid
BurgerBelangen streeft naar een veilige en prettige 
stad. Hierbij kan verkeersveiligheid natuurlijk niet 
ontbreken. Vooral voor de meest kwetsbare groep 
verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers. En dan 
vooral de hele jonge en de oudere verkeersdeel- 
nemers. Ook de komende periode blijven we ons 
inzetten om gevaarlijke punten voor deze verkeers-
deelnemers veiliger te krijgen. En dat willen we voor-
taan ook in één keer goed doen.
De vele zwerfkeien die in geheel Hengelo om on-
duidelijke redenen geplaatst zijn, moeten verdwijnen. 
Het geeft niet alleen een rommelige aanblik; ook de 
veiligheid komt in het geding. Denk ook aan de extra 
kosten van het onderhoud van de openbare ruimte, de 
grasmaaier moet er immers omheen. 
Een ander punt dat de verkeersveiligheid niet ten 
goede komt is het zware landbouwverkeer in de bin-
nenstad. BurgerBelangen wil de komende raads- 
periode onderzoeken wat we kunnen doen om deze 

grote, zware en daarmee gevaarlijke landbouwcombi-
naties uit de bebouwde kom te weren.
We willen de wegen en fietspaden zó aanleggen dat 
die een veilig gedrag afdwingen. Daarmee kunnen we 
direct het woud aan verkeersborden terugdringen.

7.3. Hengelo weer de schoonste stad in 
Nederland.
Ooit was Hengelo de schoonste stad van Nederland.  
Wij willen die plek weer terug! Maar als we nu om ons 
heen kijken, dan zien we meer zwerfvuil dan ooit. Dat 
vraagt om maatregelen!

Afvalverwerking
Hengelo is mooi op weg naar een ‘afvalloze’ samen-
leving in 2030. De invoering van Diftar was een groot 
succes. De stap naar ‘omgekeerd inzamelen’ was in 
2017 duidelijk een brug te ver. Te gemakkelijk stapte de 
gemeente over een aantal problemen heen die onze 
inwoners hiermee ervaren. Daarmee is een belangrijk 
deel van het draagvlak bij veel huishoudens weggeval-
len. BurgerBelangen wil daarom eerst weer een stapje 
terug, het draagvlak weer opbouwen en daarna stap-
voor-stap weer verder op de ingeslagen weg. Met 
goede oplossingen voor de gesignaleerde problemen 
met omgekeerd inzamelen. Waar nodig plaatsen we 
meer ondergrondse containers om de loopafstand te 
verkorten. Een mogelijkheid om toch nog (of wéér) 
de grijze container te laten legen. Met als doel: beter  
scheiden en goede en schone milieustraten. Dit leidt 
tot minder restafval, minder zwerfvuil en dus tot lagere 
afvalstoffenheffingen.
BurgerBelangen ondersteunt de wens om onderzoek 

7. Goed leven in Hengelo
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te doen naar het ‘nascheiden’ van afval. Schoon hout 
en andere gescheiden reststromen die geld opleveren,  
moeten gratis kunnen worden ingeleverd aan de 
Wegtersweg. Ook voor schoon puin moet een veel 
milder tarief komen. Zolang dit niet fatsoenlijk ger-
egeld is, blijven we ons hard maken voor 100 kilo grof 
afval gratis naar de Wegtersweg brengen per jaar.
Verder willen we ook graag weer tenminste één keer per 
jaar een ophaalronde voor grofvuil organiseren. Ook 
willen we in de herfst bladkorven op alle plekken met 
bomen plaatsen. Wellicht neemt met deze maatregelen 
een grote ergernis een beetje af: zwerfvuil.

Zwerfvuil 
Tegengaan van zwerfvuil is voor ons nu een top-
prioriteit. De huidige vervuiling is onacceptabel. Het 
is duidelijk dat dit grotendeels is veroorzaakt door 
de weerstand tegen ómgekeerd inzamelen’. De boel 
laten opruimen door Gildebor en de rekening bij alle 
inwoners leggen is niet onze oplossing.  Creatieve op-
lossingen zijn hier nodig. Weggehaalde prullenbakken 
moeten weer terug in het straatbeeld. Wij vinden dat 
de veroorzakers hier hun verantwoordelijkheid moeten 
dragen: boetes uitdelen aan vervuilers.

Vuurwerkoverlast
BurgerBelangen wil graag experimenteren met het 
terugdringen van het massaal afsteken van vuurwerk 
rond oudejaarsdag. Bijvoorbeeld door het organiseren 
van een groots siervuurwerk in combinatie met vuur-
werkvrije zones bij het ziekenhuis, scholen en zorg- 
instellingen.

Wijkschouw
Wij willen dat er systematisch, elke twee jaar, wijk-
schouwen worden gedaan samen met wijkbewo- 

ners, bewonersorganisaties, ambtenaren en politici.  
Een wijkschouw maakt snel zichtbaar welke problemen 
er spelen in de wijk en welke oplossingen mogelijk zijn. 
Urgente probleemsituaties kunnen altijd naar voren 
worden gehaald door middel van een tussentijds werk-
bezoek. 

Groen                                                                                                                                          
We willen het groene karakter van Hengelo versterken. 
Meer openbaar groen in bestemmingsplannen zodat je 
meer groen in de nieuwe wijken krijgt. Onze gemeente 
beschikt over een groot areaal aan nog uit te geven 
bouwgrond. Het bouwbeleid van veel wooneenheden 
per hectare is achterhaald. We kunnen toe met minder 
woningen per hectare. Hierdoor is er meer ruimte voor 
groen in de directe leefomgeving van de bewoners. Ook 
bij herontwikkeling van bestaande wijken moet men 
het te herbouwen oppervlak verminderen ten gunste 
van meer groen. Meer kwaliteit in het woongebied 
brengen, verhoogt het woongenot, het leef-klimaat en 
de aantrekkelijkheid van de wijken.

7.4. Beckum en Oele
Beckum en Oele zijn zelfstandige dorpen binnen de ge-
meente. We streven er naar het eigen karakter van deze 
beide dorpen maximaal te behouden. Dat betekent dat 
we de voorzieningen die daar zijn zullen blijven koes-
teren. Wij zetten in op uitvoering van het Dorpsplan. 
BurgerBelangen pleit voor het opnemen van kleinscha-
lige nieuwbouwplannen in Beckum in de Woonvisie 
2016-2026. Daarnaast vinden wij dat Beckum als dorp 
moet worden behandeld, niet als wijk zoals vermeld in 
de Woonvisie 2016-2026.  Ook de uitrol van glasvezel is 
voor de aantrekkelijkheid op termijn van levensbelang. 
Dit geldt overigens voor het hele buitengebied van de 
gemeente Hengelo.
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 8.1. Flexibele en krachtige overheid
Duidelijk wordt dat Nederland een andere overheid wil, 
en dat geldt ook voor gemeentes.
De uitgebreide wettelijke taken en de taken van de drie 
decentralisaties moeten nu lokaal worden uitgevoerd. 
Uitbesteden aan partners wil niet op voorhand zeggen 
dat het daarmee goedkoper of beter wordt. Daar 
komt bij dat de gemeente hoe dan ook de eindverant-
woordelijkheid houdt als het gaat om de uitvoering 
van de wettelijke taken op het gebied van bijvoorbeeld 
jeugdzorg en WMO. Dus hier is sturing van belang en 
ook goed opdrachtgeverschap.

Burgers worden geacht meer eigen verantwoordelijk te 
dragen en te nemen. Dit alles heeft ook haar weerslag 
op de gemeentelijke overheid. Taken worden weer bij 
de burgers gelegd, maar de centrale overheid hevelt 

ook allerlei taken over naar de gemeenten. Helaas met 
minder financiële middelen. Gemeenten worden daar-
door verplicht nog efficiënter om te gaan met de be-
schikbare middelen. Dit alles leidt tot een herbezinning 
van de gemeentelijke taken. Wat doet en kan de ge-
meente nog en wat doen de burgers en bedrijven zelf?

Ook met een dienstbare, faciliterende en slanke ge-
meentelijke organisatie moet het mogelijk zijn om een 
hoge dienstbaarheid naar de bevolking te realiseren: 
flexibel en krachtig. We willen kaders vaststellen waar-
binnen de burger zijn eigen ruimte en verantwoord-
ing vindt en gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan bestem- 
mingsplannen en Bouwbesluit. De overheid moet wak-
en over de veiligheid en hier op toetsen en kaders voor 
veiligheid en leefbaarheid vaststellen. Daarbinnen kun-
nen burger en ondernemer hun keuze maken. Voor de 

8. Een sterke, compacte gemeentelijke organisatie
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politiek ligt hier een taak om de bewustwording van 
de verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun 
directe leefomgeving nieuw leven in te blazen. Zo kan 
door voorlichting, activeringsprogramma’s, scholen en 
wijkraden hier inhoud aan worden gegeven. 

8.2. Organisatie
De gemeentelijke organisatie is in een toestand van 
voortdurende verandering gekomen. De noodzaak om 
de taken efficiënter uit te voeren, zal leiden tot schaal-
vergroting en daarmee versterking van de Regio. De 
Hengelose gemeentelijke organisatie zal substantieel 
kleiner worden. We streven naar een optimale verdeling 
van taken tussen gemeente en Regio. En tussen publiek 
en privaat. Een herverdeling van taken die waarschijn-
lijk stapsgewijs en schoksgewijs zal verlopen.
Nadrukkelijk vragen we aandacht voor de person-
eels-opbouw. Vergrijzing slaat toe en veel medewerk-
ers gaan met pensioen. Wij willen bevorderen dat de  
gemeente een goed diversiteitsbeleid hanteert en de 
organisatie een reële afspiegeling wordt van de stad. 
Met aandacht voor meer vrouwen op leidinggevende 
posities, verschillende culturen, achtergronden en  
religie, waarbij dit ook wordt verlangt van de ver-
bonden partijen. Tegelijkertijd blijft BurgerBelangen  
er nadrukkelijk aan werken dat Wát er in Hengelo ge-
beurt door het eigen gemeentebestuur wordt bepaald. 
Het Hóe leggen we neer bij de uitvoerders.

Natuurlijk zetten we maximaal in op digitaal werken.  
Intern maar ook naar de samenleving, burgers en be-
drijven. Mensen, ouderen vaak, die moeite hebben met 
deze werkwijze blijven we natuurlijk nog - persoonlijk- 
aan het loket bedienen. Regionaal Twente komt in vele 
gedaantes. Er is nu een verscheidenheid aan organisa-
ties: Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Netwerk-
stad, GBT, Crematoria, SWB, Stadsbank etc.

Teveel, vinden wij. Wij willen een kleiner aantal bes-
turen en bestuurders, maar wel krachtiger georga-
niseerd. Met bestuurders die er regionaal toe doen.  
Portefeuillehouders voor de decentralisaties. Maar ook 
een portefeuillehouder speciaal voor het ouderen- 
beleid in Twente. Daarnaast koersen wij op een ontdub-
beling van beleid: niet langer beleid maken in de 14 ge-
meenten en ook nog eens, op dezelfde terreinen, op re-
gioniveau. Per beleidsterrein bepaalt de gemeenteraad 
duidelijk wie het beleid maakt…. en wie niet.

“Zoek naar wat ons bindt, niet wat ons scheidt.” We  
streven naar een optimale samenwerking tussen 
de Twentse gemeenten met behoud van de eigen 
identiteit van steden, dorpen en kernen. Daarnaast 
vinden we dat Twente wel een wat krachtiger Twents  
signaal in de provincie mag laten horen, waarbij ook 
het lokale Hengelose geluid mag doorklinken. 

8.3. De financiën 
De financiën van de gemeente zijn op orde en we wil-
len die op orde houden: de begroting moet sluiten in 
meerjarig perspectief. Dat zal niet mee gaan vallen, om-
dat het Rijk naar verwachting nog wel een aantal jaren 
kortingen zal doorvoeren op het gemeentefonds. Ook 
voorzien we dat de financiën die meekomen met de de-
centralisaties lang niet genoeg zullen zijn om die taken 
naar behoren uit te voeren. De tekorten op de decen-
tralisaties moeten wel binnen de taakvelden worden 
opgelost. Dat vergt opnieuw pijnlijke keuzes. Aan de 
andere kant zien we de algemene reserve groeien tot 
ver boven het noodzakelijke niveau. Dat geld mag niet 
stil liggen, maar moet worden gebruikt om te invest-
eren in de stad. Een aantal maatregelen dat wij voor-
stellen, gaat geld kosten, en dat geld is er. Daarom wil-
len wij de lastendruk voor inwoners en bedrijven over 
de hele periode maximaal met de inflatie laten stijgen. 

Aan de slag dus
met Hengelo,

BurgerBelangen
staat voor u klaar!
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    Voor Hengelo

    Voor U
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