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Hoopvol realistisch
Voorstellen voor een waardevol Hengelo

Beste kiezer in Hengelo, Oele en Beckum,

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, 
onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan 
over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven 
heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft 
dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit: Het gaat om 
zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Vanuit bovenstaande uitgangspunten is Hengelo, met Beckum en Oele, een zéér 
waardevolle plaats. Een plaats die ontspanning, groen en gezelligheid biedt, 
én financieel gezond is. De ChristenUnie staat voor een stad waar iedereen zich 
thuis voelt en deelneemt aan de samenleving. Een woonplaats waarin elke inwoner 
telt en niemand wordt uitgesloten. Een plaats waarin inwoners verantwoordelijkheid 
nemen en voor elkaar zorgen.

De ChristenUnie bestaat uit plaatsgenoten die als christenen zich inzetten voor het 
welzijn van elkaar en onze toekomst. De ChristenUnie laat zich daarin leiden door 
Gods Woord zoals dit is weergegeven in de Bijbel. Dit is geen handboek waarin voor 
iedere situatie wordt aangegeven hoe te handelen. Het geeft echter wel normen, 
waarden en uitgangspunten waarin ieder mens wordt herkend als waardevol lid van 
de samenleving. Het is onze uitdaging om die uitgangs- punten toe te passen in de 
praktijk van elke dag.

Wij gaan graag deze uitdaging aan en zien veel betrokkenheid van inwoners. 
We zijn ook realistisch. Onze waardevolle woonplaats is geen vanzelfsprekendheid. 
We moeten er samen hard aan werken. Wij willen daarom een gemeente waar een 
bescheiden overheid samen- werkt met haar inwoners en waar maatschappelijk 
initiatief wordt gewaardeerd. Als inwoners bijvoorbeeld taken beter kunnen 
uitvoeren dan de gemeente moet daarvoor ruimte en steun zijn.

De ChristenUnie staat ook voor een stad waarin iedereen goed wordt behandeld, 
ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en 
talenten. Wij vinden dat de gemeente er op toe moet zien dat aan alle inwoners 
recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur er is voor iedereen.
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Op landelijk niveau regeert de ChristenUnie mee. Met Arie Slob en Carola Schouten 
hebben we twee kundige en betrouwbare ministers. Ook als lokale fractie willen we 
op een waardevolle manier onze inbreng leveren: De tegenstellingen mogen diep 
zijn en de debatten soms fel, maar alle partijen moeten er samen voor zorgen dat 
Hengelo een stad is waar elke inwoner erbij hoort. Daar willen wij verantwoordelijk-
heid voor nemen.

Geef geloof een stem
De ChristenUnie is een partij met landelijk netwerk. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale
standpunten zijn gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Het feit dat de 
ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur biedt uitstekende 
mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de 
orde te stellen (en andersom).

Voor een waardevol Hengelo richt de ChristenUnie zich op 5 belangrijke lokale thema’s:
Zorg voor elkaar – Bestrijding armoede   pagina 4
Duurzaamheid     pagina 8
Centrumvernieuwing     pagina 10
Kunst, cultuur en erfgoed    pagina 13
Economie: motor voor een waardevolle stad  pagina 16

Vriendelijke groet van onze eerste drie 
kandidaten Gemeenteraad, (v.l.n.r.):
Lydia Scheringa
Herman Groeneveld
Susanne van den Beukel

21 maart
Geef uw vertrouwen 

in Christelijke politiek 
een stem. Samen maken 

we het verschil!
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1Zorg voor elkaar Bestrijding armoede

Samenvattend kiezen wij voor:
Goede communicatie over mogelijkheden van ondersteuning voor zorg en inkomen;
Eén coach voor ondersteuning van plaatsgenoten die het financieel krap hebben;
De gemeente ontwikkelt goede ondersteuning van mantelzorg (mede vanuit het 
Zorgloket/WMO), waaronder tijdelijke verlofvoorzieningen voor mantelzorgers;
De gemeente wijst mantelzorgers actief op mogelijkheden voor ondersteuning;
Bereikbaarheid van medische zorg blijft gewaarborgd;
Statushouders worden ondersteund bij de integratie, het aanleren van de taal 
en het vinden van een passende baan;
Relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn;
Laagdrempelige voorzieningen op buurtniveau worden behouden.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Voor een waardevol Hengelo is zorg voor elkaar erg belangrijk. Bij de ChristenUnie 
telt iedereen mee. Elke inwoner is gelijkwaardig. Of je jong bent of oud, 
zorgbehoevend of chronisch ziek, dakloos bent of als vluchteling verblijft in onze 
stad. Je telt mee. Sommige inwoners hebben moeite om mee te tellen, door laag 
inkomen, ziekte of eenzaamheid, of door taalachterstand. Voor deze groepen is 
extra ondersteuning belangrijk.

ChristenUnie Hengelo kiest voor ondersteuning met laagdrempelige voorzieningen. 
De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen 
tussen wal en schip te vallen. Voor inwoners met een hulpvraag over zorg of 
inkomen moet de gemeente duidelijk zijn over mogelijkheden voor ondersteuning. 
De gemeente moet hen actief helpen daarvan gebruik te maken. Onder andere 
Wijkracht speelt daarbij een belangrijke rol.

Omzien naar elkaar is echter niet alleen een taak van de gemeente, maar voor elke 
inwoner. ChristenUnie Hengelo stimuleert de initiatieven voor zorg en bestrijding 
van armoede die binnen een kerk, vereniging, stichting of eigen buurt worden 
opgepakt (voorbeeld: de Voedselbank).

Voor het verbeteren van zorgverlening is ChristenUnie Hengelo voorstander 
van kleinschalige wijkteams waarin onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, 
fysiotherapie en thuiszorg samenwerken.

We maken ons ernstige zorgen over de ontwikkelingen binnen ZGT. Onze stad 
heeft recht op een zo volwaardig mogelijk ziekenhuis. De toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van medische zorg, voor alle inwoners, is topprioriteit.
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Mantelzorg
In de huidige samenleving wordt, als gevolg van de participatiewet, steeds 
meer een beroep gedaan op zorg door de naaste omgeving. De situatie van 
mantelzorgers verdient daarom véél aandacht. ChristenUnie Hengelo wil 
mantelzorgers zo veel mogelijk ontlasten van gemeentelijke procedures.

Het moet duidelijk zijn welke voorzieningen er zijn binnen de gemeente Hengelo; 
Voorzieningen voor tijdelijk verlof van mantelzorgers moeten worden vergroot; 
Initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers, zoals een respijthuis of 
mantelzorgcafé worden volop gestimuleerd;
Medewerkers van het Zorgloket moeten mantelzorgers optimaal helpen bij de 
vragen die zij hebben.

Christenunie Hengelo maakt zich zorgen om minderjarige mantelzorgers die 
moeten helpen bij de zorg voor ouders. Er moet duidelijkheid komen hoeveel 
gezinnen dit betreft en welke (extra) ondersteuning voor hen nodig is.

Jongeren die mantelzorger zijn moeten optimaal ondersteund worden vanuit de 
WMO, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.

Omzien naar nieuwkomers
Binnen de gemeente Hengelo wonen statushouders. Met name door 
taalachterstand is het voor hen moeilijk om een baan te krijgen of te begrijpen 
hoe zij de juiste zorg kunnen ontvangen als dat nodig is. We vinden dat er vanuit 
de gemeente in grote mate gestuurd moet worden op integratie en het aanleren 
van de taal. Er moet ruimte en balans zijn om de cultuur en de taal eigen te maken, 
gecombineerd met begeleiding voor het vinden van een passende baan. Dit is een 
belangrijke rol van het Werkplein. Ook de hulp die stichting Menthol biedt bij het 
aanleren van de taal is een belangrijk instrument.

Laagdrempelige voorzieningen
De ChristenUnie kiest voor behoud van laagdrempelige voorzieningen op 
buurtniveau voor bijvoorbeeld winkelcentra en openbaar vervoer. Dit is niet alleen 
van belang voor ouderen of gehandicapten om langer thuis en zelfstandig te 
kunnen blijven wonen, maar ook waardevol voor ieders welzijn in Hengelo. Als 
inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen en openbaar vervoer, raken 
zij minder snel in een isolement. Dit kan eenzaamheid, met name onder ouderen, 
voorkomen. Winkels, horeca en opstapplekken voor openbaar vervoer binnen onze 
gemeente moeten rolstoelvriendelijk zijn.

Gezinnen
Gezinnen zijn de spil van onze samenleving en een belangrijke plek waar zorg voor 
elkaar wordt gegeven. De gezinnen van nu leggen de basis voor de samenleving 
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van morgen. Het is de plek waar kinderen leren om zorg en liefde te delen en 
verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Dit kan alleen als gezinnen een 
vertrouwde en veilige omgeving bieden. De afgelopen decennia is echter het 
aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de 
echtscheiding van hun ouders vaak erg ingrijpend, in het bijzonder als er sprake is 
van vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is 
nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel 
relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Het standpunt van ChristenUnie is dat 
Hengelo een gezinsvriendelijke gemeente moet zijn.

Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten 
laagdrempelig beschikbaar zijn;
Aan ouders van gezinnen in ‘zwaar weer’ wordt relatietherapie aangeboden;
Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen.

Ouderen
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan de  
samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun.  
Veel ouderen weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp te  
vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een 
verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De 
ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

De ChristenUnie wil dat ouderen (bijvoorbeeld vanaf 70 jaar) standaard een  
bezoek krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties om (verborgen) 
problemen, zoals eenzaamheid, op te sporen;
Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag 
(keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de 
gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van religieuze organisaties.

Armoede
De bestrijding van armoede is voor de ChristenUnie een speerpunt. Dat houdt voor ons in: 

De mogelijkheden voor schuldhulpverlening moeten verder worden vergroot. 
Wij ondersteunen initiatieven voor schuldhulpverlening inclusief persoonlijke 
begeleiding en budgetbeheer. Ook kiezen wij voor een grotere inzet van de 
Stadsbank Oost Nederland om financieel bij te springen. Vanwege de vaak 
complexe regelgeving moeten gemeentelijke instanties als BudgetAlert 
duidelijke en heldere informatie geven. Dergelijke instanties moeten 
laagdrempelig zijn. Als er een hulpvraag is, moet de tijdsduur tussen intake en 
start van de hulpverlening zo kort mogelijk zijn;
Wij delen de zorgen voor inwoners en gezinnen met een minimum inkomen. 
Wie van een minimum loon moet rondkomen, moet beter geïnformeerd worden 
welke voorzieningen er voor hen zijn en waar zij voor hulp terecht kunnen. 
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ChristenUnie Hengelo heeft ook aandacht voor de groep inwoners die net iets 
meer dan het minimum loon verdienen. Voor een aantal regelingen (waaronder 
het kindbudget en vast tarief afvalheffing) willen we daarom een inkomensgrens 
aanhouden tot 130% van het wettelijk minimumloon;
De ChristenUnie vindt deelname aan de samenleving heel belangrijk. Om 
mensen uit de bijstand te krijgen, willen we dat werken met eigen inkomen 
aantrekkelijker wordt gemaakt dan een uitkering ontvangen;
ChristenUnie Hengelo komt op voor die personen die niet in staat zijn om alles 
zelf te regelen en te organiseren. De inzet van een persoonlijke coach als de 
aanspreek- persoon voor verschillende ondersteunende instellingen is een 
goed uitgangspunt. Voorbeelden daarvan zijn gezinscoachen of Wijkracht-
medewerkers voor plaats- genoten die het financieel krap hebben. Deze 
persoon is aanspreekpunt voor alle geldvragen en helpt om de regie in handen 
te houden. Vanwege hun belang wil ChristenUnie Hengelo dat de gemeente 
toeziet op de bekwaamheid van de coaches m.b.v. een toetsing. Tevens wordt 
een vertrouwenspersoon aangesteld waar mensen terecht kunnen indien er 
moeilijkheden zijn bij de hulp die een coach biedt;
Om te voorkomen dat mensen ondraagbare schulden opbouwen, 
is de ChristenUnie voorstander van preventieve maatregelen, zoals 
schuldhulpmaatjes en BudgetAlert. De gemeente moet actief optreden om 
bijstandsgerechtigden te informeren over dergelijke maatregelen. Genoemde 
maatregelen mogen echter niet stigmatiserend zijn. Bewust omgaan met geld 
is voor alle economische klassen heel relevant. Daarom vindt de ChristenUnie 
budgetvoorlichting en financiële educatie op scholen belangrijk;
De ChristenUnie ondersteunt van harte de extra middelen die geboden worden 
ter bestrijding van kinderarmoede. Kinderen, ongeacht in welk gezin ze 
opgroeien, hebben de ruimte nodig om zich te ontplooien. Een steuntje in de rug 
door bijvoor- beeld een kledingbon, abonnement voor de sportclub of muziekles 
is daarbij een heel waardevol hulpmiddel.

1 Het hergebruik van grondstoffen (zoals plastics) 
 dient zo te gebeuren dat bij hergebruik de nieuwe 
 toepassingen slechts langzaam in hun gebruikswaarde 
 verminderen. Hierdoor kunnen de grondstoffen vaker 
 worden ingezet.In dit verband is het van belang om het 
 afval wat we produceren steeds beter te scheiden om 
 opnieuw te kunnen gebruiken.
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Duurzaamheid 

Samenvattend kiezen wij voor:
Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval;
Praktische toepassing van het omgekeerd inzamelen kritisch volgen;
Gebruik van LED voor de openbare verlichting;
Stimuleren toepassing van duurzame energievoorziening, zoals zonnepanelen;
Start preventiebeleid overlast door hitte of water.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als ChristenUnie waarderen wij de unieke positie die de mens in de schepping 
inneemt, een positie die door de Schepper is gegeven met een opdracht. Namelijk 
om de hele schepping te beheren en te onderhouden. Het is dus nadrukkelijk de 
bedoeling om deze schepping door te geven aan de komende generaties en niet om 
die alleen voor onszelf te gebruiken.

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van 
de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een 
grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie 
zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er 
is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons 
en volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere 
economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor 
schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en 
mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen 
worden de norm. Ook het openbaar vervoer moet groener, bijvoorbeeld door de 
inzet van hybride en elektrische bussen. Materialen willen wij niet verspillen, maar 
terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle 
natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap.

Duurzaamheid in Hengelo
Hoe willen wij dit in de praktijk voor Hengelo concreet maken?

Uitgangspunt voor ChristenUnie Hengelo is dat afval zoveel mogelijk gescheiden 
wordt ingezameld. Dit vergroot de mogelijkheden voor hergebruik en recycling1. 
Moderne afvalscheiding moet bij voorkeur tot lagere kosten voor de burger 
leiden. De huidige oplossing van omgekeerd inzamelen (d.w.z. gescheiden 
en recyclebare afvalstoffen worden opgehaald, restafval moet worden 
weggebracht) volgen wij daarom kritisch: Het is duurzaam, maar moet ook 
efficiënt en betaalbaar zijn;

1
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De ChristenUnie is voorstander van toekomstige nieuwe methoden voor 
afvalscheiding indien die beter, efficiënter en betaalbaarder zijn;
Negatieve effecten (zoals meer zwerfafval en illegaal storten) moeten worden 
voorkomen. De gemeente dient dit tegen te gaan door goed toezicht en 
controle door de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s);
Wat betreft de openbare verlichting: er zijn nog veel straten die in de komende 
tijd voorzien gaan worden van nieuwe verlichting en lantaarnpalen. Hierbij kan 
heel goed LED en dimbare verlichting worden toegepast;
Elektrische distributie van goederen in de binnenstad is van belang voor een 
schoon milieu in de binnenstad. Veel bedrijven zetten daar ook op in, hiervoor 
denken wij aan distributie centra voor de binnenstad en later voor de hele stad 
en regio;
Wij staan open voor ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden voor energie-
opslag, de gemeente dient deze ontwikkeling te subsidiëren. Het wordt 
tijd dat de grote lege daken van gebouwencomplexen en woningen gevuld 
gaan worden met systemen voor duurzame opwekking, zoals zonnepanelen 
en zonnecollectoren. ChristenUnie Hengelo steunt daarom het starten van 
energiecoöperaties waarin inwoners met private partijen samen kunnen 
investeren in zonne-energie;
De Christenunie wil met behulp van een gedegen evaluatie duidelijkheid 
krijgen of nieuwbouwwoningen aardgasloos gebouwd kunnen worden tegen 
aanvaardbare kosten en met behoud van comfort;
Inwoners van Hengelo dienen gestimuleerd te worden om voor hun eigen 
woning duurzame en “groene” materialen te gebruiken;

Toekomstbestendig waterbeheer
Klimaatveranderingen hebben ook invloed op onze stad. De ChristenUnie stimuleert 
maatregelen om de overlast door hitte of overtollig water tegen te gaan.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Daarmee werken we in Hengelo aan meerdere doelstellingen tegelijk: 
waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren 
meer rendement; 
Door de toename van versteende gebieden (groei woonwijken en 
bedrijventerreinen) en de toename van extreme buien ontstaat toenemende 
maatschappelijke en financiële schade. De extremen treden ook op in lange 
droge en hete periodes. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente een 
strategie ontwikkelt hoe zij zowel met water- als hitte-overlast omgaat en hoe 
de verwachte schade beperkt wordt. Inwoners hebben een belangrijke rol als 
het gaat om waterberging door met de inrichting van tuin en erfafscheiding te 
kiezen voor oplossingen die water opnemen en geleidelijk afstaan. 
De ChristenUnie wil daarom het gebruik van die oplossingen actief stimuleren.
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Samenvattend kiezen wij voor:
Ontwikkeling masterplan voor het centrum dat recht doet aan alle 
betrokken partijen;
Goede toegankelijkheid voor alle inwoners;
Centrum als culturele trekpleister;
Herinrichting centrum met toevoeging van groen en water;
Herbestemming van leegstaande panden;
Distributiecentra voor de binnenstad t.b.v. elektrisch goederen vervoer;
Meer bewaakte fietsstallingen in de binnenstad;
Minder auto’s parkeren op straatniveau in de binnenstad.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als Hengeloërs mogen we trots zijn op onze woonplaats en stad. Centraal in het 
fraaie Twentse coulisselandschap op een knooppunt van wegen en openbare 
vervoersvoorzieningen. Met een schaal waardoor het niet alleen mooi wonen is - 
voor elk wat wils - maar waardoor ons fraaie buitengebied ook vaak op loopafstand 
aanwezig is. Waar we goede wijkwinkel- centra hebben met een breed aanbod voor 
onze dagelijkse boodschappen.

Daarnaast mogen we trots zijn op onze vele (sport)voorzieningen, ons mooie 
atletiekstadion, de Waarbeek, ons gerenoveerde Twentebad en onze beken. Ook 
ons centrum kent een aantal parels. Bijvoorbeeld theater De Schouwburg met een 
indrukwekkend aanbod. En, naoorlogs erfgoed, zoals de Telgenflat of Lunchroom 
Cosa (1950). Dit geeft ons centrum zijn identiteit. Maar ook: gezellige terrassen, 
bijzondere (clusters van) winkels met betrokken ondernemers en niet te vergeten, 
een van de beste bibliotheken van Nederland!

Maar er is ook zorg om ons centrum. De openbare ruimte is niet aantrekkelijk. 
Buiten de vele evenementen of de warenmarkt op het marktplein kijkt de Hengelose 
burger tegen te veel leegstaande winkels aan. De ontwikkeling van een masterplan 
voor het centrum is daarom een belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie.

ChristenUnie Hengelo wil realistisch zijn. Hengelo is één van de vele steden met
winkelleegstand in het centrum. Bovendien is onze invloed op de leegstand beperkt.
Pandeigenaren en beleggers hebben immers een belangrijke positie op het speelveld.

Dit ontneemt de gemeente echter niet haar verantwoordelijkheid om een 
voorbeeldrol te pakken en daar waar we invloed hebben ambitie te tonen! Immers, 
goed voorbeeld doet goed volgen. De ChristenUnie is er daarom voorstander van 



om waar nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Met de nieuwe landelijke Omge-
vingswet worden regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samen-
gevoegd. De ChristenUnie wil dat dit betrouwbaar, eerlijk en transparant gebeurt.

Visie ChristenUnie op centrumvernieuwing
Als ChristenUnie willen wij een evenwichtig karakter in het centrum stimuleren. 
Naast een cultureel aanbod door buitenevenementen (Amusing, korenfestival, BAM, 
Heerlijk Hengelo) en een vernieuwd divers programma van de Schouwburg, moeten 
er ook rust- en ontmoetingsplekken komen. Voorbeelden waar de ChristenUnie 
op voort wil bouwen zijn: het Ontmoetingscentrum van de Protestants Gemeente 
Hengelo en de Lambertusbasiliek als kerk, prominent monument en culturele 
ontmoetingsplaats. Maar ook uitnodigende momenten in de bibliotheek zoals 
lezingen of het mama-café.

Als ChristenUnie vinden we een toekomstbestendige, compacte en sfeervolle 
binnenstad een belangrijk doel. Onze ambities richten zich op een evenwichtige 
balans tussen meer groen en water, duurzaamheid, een prettig winkel-, woon- en 
recreatief klimaat, en een goede toegankelijkheid voor inwoners en bezoekers.

Cultuur in de binnenstad
Wij willen graag dat het centrum een trekpleister voor de inwoners van Hengelo is. 
De ChristenUnie vindt een bloeiende binnenstad belangrijk. Bij centrumvernieuwing 
kiest de ChristenUnie daarom voor een belangrijke functie: die van culturele 
trekpleister. Een mooi voorbeeld zijn onder andere de (gratis) concerten in de 
Lambertusbasiliek. Uiteraard is daarbij ook van belang dat het centrum een plek 
voor ontspanning en rust biedt.

Ambities
Voor ons centrum hebben we de volgende ambities:

Groen en water dragen enorm bij aan de belevingswaarde. Daar komt bij dat ze 
een belangrijke rol spelen in ons veranderende klimaat. De ChristenUnie vindt 
het dan ook belangrijk dat toevoeging van groen en water het vertrekpunt 
moet zijn bij de herinrichting van de openbare ruimte in ons centrum. Ook 
vergroening van daken in het centrum kan hiervoor een goed middel zijn. De 
toevoeging van een waterpartij in het centrum heeft niet alleen een esthetische 
functie maar kan ook voor kinderen een plek van ontspanning zijn.
Het herbestemmen en/of flexibel indelen van leegstaande panden moet worden 
bevorderd. Op die manier moet betaalbare ruimte beschikbaar komen voor 
ZZP-ers, creatieve ondernemers, kleinschalige thema-winkels en bijvoorbeeld 
pop-up stores. 
De binnenstad dient betaalbare woonruimte te bieden voor jongeren.
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Het gebruik van fietsen moet nog meer bevorderd worden, want dit is het meest 
economische en duurzame vervoermiddel. Wij kiezen voor de toevoeging van 
een gratis bewaakte fietsenstalling in de omgeving van de markt. Daarnaast 
moeten de stallingen goede voorzieningen hebben voor elektrische fietsen.
De ChristenUnie is voorstander van een brandstofvrije binnenstad.
Ook kiezen wij voor het verder terugdringen van autoparkeerplaatsen op 
straatniveau. Dit betekent een betere benutting van parkeergarages. Dit maakt 
meer ruimte mogelijk voor groen, bomen en parken.
Elektrische distributie van goederen in de binnenstad is van belang voor een 
schoon milieu in de binnenstad (zie ook hoofdstuk Duurzaamheid). ChristenUnie 
Hengelo stimuleert de vestiging van distributie centra van waaruit de 
binnenstad met elektrisch vervoer bevoorraad wordt.
Wat Hengelo onderscheidt is ons naoorlogs cultuurhistorisch erfgoed. Onze 
op landelijk niveau erkende wederopbouwarchitectuur is overal in ons 
centrum zichtbaar. Dit moet gekoesterd en versterkt worden als belangrijke 
identiteitsdrager van het centrum.

Vanuit bovenstaande visie en ambities stelt ChristenUnie Hengelo zich constructief 
op met betrekking tot de gezamenlijke plannen van Stichting Centrummanagement 
Hengelo (SCH), Bureau Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo en het gemeentelijke 
programmateam. Het ophalen van het Hengelose DNA in het kader van een breed 
onderzoek legt de basis voor een verdere aanpak van het Integraal Actieplan 
Binnenstad.
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4Kunst, cultuur en erfgoed

Samenvattend kiezen wij voor:
Toegankelijkheid van cultuuraanbod voor iedere inwoner;
Versterking cultuureducatie op school;
Vergroten aantrekkingskracht van Hengelo door uitnodigend cultuuraanbod;
Versterken bekendheid uniek erfgoed: de wederopbouwarchitectuur en 
Hengelo als techniekstad;
Op peil houden van het lokale media-aanbod.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst en cultuur is waardevol voor Hengelo: Het brengt samen. Het biedt 
mogelijkheden om meningen en gevoelens te uiten en draagt bij aan ontspanning 
en levenskwaliteit. Kortom, kunst en cultuur zijn waardevol voor een bloeiende 
samenleving. Daarom streeft ChristenUnie Hengelo naar kunst en cultuur die 
voor iedere inwoner van Hengelo toegankelijk is en waarbij elke inwoner zich 
betrokken voelt.

Omdat de ChristenUnie kiest voor een breed toegankelijk cultuuraanbod, 
kan cultuur niet zonder subsidie. Subsidie moet echter wel maatschappelijk 
verantwoord zijn. Daarom is het belangrijk, dat elke culturele organisatie die door 
de gemeente wordt ondersteund op voorhand uitleg kan geven hoe en waarmee zij 
publiek en inwoners ten dienste staat.

Met de samensmelting van Techniekmuseum HEIM, CREA en Muziekschool Hengelo 
in de nieuwe cultuurinstelling Oyfo moet verder gekeken worden dan alleen het 
financiële draagvlak. De ChristenUnie wil bevorderen dat Oyfo de mogelijkheid 
krijgt zich te ontwikkelen tot één hart voor kunst en cultuur op een mooie centrale 
locatie, uiteraard mét behoud van kwaliteit in cultuuraanbod en muziekonderwijs. 
Een sterke positie van techniekmuseum Heim dient te worden behouden, want 
het museum speelt een belangrijke functie om het oorspronkelijke karakter van 
Hengelo als techniekstad bekendheid te blijven geven.

De groei van ons culturele aanbod willen we ook bereiken door samenwerking met 
het bedrijfsleven. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor kinderen uit minder 
draagkrachtige gezinnen. De ChristenUnie moedigt lokale bedrijven aan voor 
ondersteuning van jonge talenten.

Cultuur en onderwijs
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een breed publiek met kunst en cultuur 
in aanraking komt. Cultuureducatie op school verdient daarom ondersteuning. 



Onder de naam Cultuurwijs werken in Hengelo scholen en instellingen samen om 
kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel te laten worden van het lesprogramma. 
Jeugdplein is een website waar alle naschoolse cultuur- en sportactiviteiten voor de 
jeugd worden aangeboden. ChristenUnie Hengelo is er voorstander van dergelijke 
kwalitatief krachtige samenwerkingsvormen te blijven ondersteunen.

Uitnodigend cultuurbeleid met burgerparticipatie
Meer dan 300 evenementen2 gedurende het jaar verrijken het leven in onze 
stad. Voorbeelden zijn tentoonstellingen, concerten en festivals, podiumkunsten 
en routes maar ook bijzondere markten. De combinatie van dit aanbod met 
uitnodigend erfgoedbeleid maakt Hengelo aantrekkelijk voor bezoekers.

Bureau Hengelo voorziet in brede informatieverstrekking en is de promotor van 
onze stad. Bureau Hengelo krijgt een sterkere rol om de positie van Hengelo als 
uitnodigende culturele trekpleister te vergroten.
Inwoners worden directer betrokken bij culturele activiteiten, bijvoorbeeld door 
de aanwezigheid van beeldende kunst in de openbare ruimte. Door middel van 
een digitaal platform moeten inwoners meer inspraak in cultuurbeleid krijgen 
door hun mening te kunnen geven aan de kunst- en erfgoedcommissie.

Erfgoed
Erfgoed, in al zijn facetten, toont niet alleen de vaderlandse geschiedenis, maar 
ook de regionale en lokale geschiedenis. Het belang van techniekmuseum Heim 
voor Hengelo als techniekstad is reeds genoemd. In de architectuur is de nog 
zichtbare invloed van industriebedrijven erg waardevol. Voorbeelden zijn de Gieterij 
en wonigen gebouwd door Stork in Tuindorp. Door de Tweede Wereldoorlog is de 
Hengelose architectuur vanaf midden 20ste eeuw sterk veranderd. Daardoor wordt 
Hengelo’s huidige identiteit grotendeels bepaald door de wederopbouwarchitectuur. 
Deze cultuurhistorische waarde is niet alleen beeldbepalend maar ook drager van 
herinneringen. De ChristenUnie ondersteunt initiatieven om bekendheid te geven 
aan het unieke karakter van Hengelo’s erfgoed. Voorbeelden zijn:

Digitalisering van Hengelo’s erfgoed. Collectiegegevens kunnen de basis vormen 
van een Historische Beleef Route voor smartphone en tablet. Dan is het mogelijk 
ter plekke de geschiedenis te beleven in woord, beeld en geluid. Met de juiste 
promotie kan naast een educatief aspect ook een toeristisch trekpleister 
gecreëerd worden. 
Openstellen van zouthuisjes om kennis te maken met hun functie voor 
zoutwinning. De zouthuisjes, die overal in het landschap te vinden zijn, zijn 
uniek voor de regio en horen bij het DNA van Hengelo. (Dit initiatief kan ook 
gecombineerd worden met bovenstaande Historische Beleef Route.)

2 Bron: Stichting Bureau Hengelo. https://bureauhengelo.nl/evenementen

Verkiezingsprogramma 2018-2022 | Gemeente Hengelo 14 



Kerken zijn als religieus erfgoed óók belangrijke beeldbepalers en drager van onze 
culturele identiteit. Er zijn kerkgebouwen die hun functie verliezen, die leeg komen 
te staan of kampen met achterstallig onderhoud.

De ChristenUnie wil dat er zicht is op het aantal kerken en de staat ervan. 
Zodoende kunnen kansen voor herbestemming vroegtijdig worden herkend.
Oplossingen voor behoud van het religieus erfgoed met cultureel passende 
herbestemming hebben de voorkeur.

 
Media
De ChristenUnie vindt lokale en regionale omroepen belangrijk voor de lokale 
nieuws- voorziening en voor de versterking van de lokale democratie. De 
ChristenUnie wil daarom het lokale media-aanbod op peil houden.

Taal en Noaberschap
Gaat het om de identiteit van Hengelo dan mag de rijkdom aan immaterieel 
erfgoed, zoals het Twents als ook lokale tradities niet buiten beschouwing blijven. 
Als ChristenUnie Hengelo willen wij ten gunste van de participatiemaatschappij de 
van oudsher gegroeide noaberschap en nijverheid bevorderen. De ChristenUnie 
ondersteunt initiatieven voor tot stand komen van een ‘Huis van de Taal’ voor 
behoud van streektalen zoals het Twents.
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5Economie Motor voor een waardevolle stad

Samenvattend kiezen wij voor:
Betrouwbare financiële huishouding, waarbij hoor- en wederhoor plaatsvindt 
met alle betrokken partijen voorafgaand aan besluiten;
Gezonde balans in werk, gezin en vrije tijd;
Hengelo als techniekstad en versterken werkgelegenheid rond met name 
duurzame energie;
Versterken grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland in 
de Twentse regio;
Inzet economische groei voor bestrijding en preventie van armoede;
Maatregelen om voorbereid te zijn op klimaatveranderingen.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed functionerende economie is een randvoorwaarde en een middel 
om andere doelen te realiseren. In onze visie draait de economie niet om 
voortschrijdende financiële groei en meer consumeren, maar ook om de 
kwaliteit van leven en het delen ervan met elkaar. Economische groei is volgens 
de ChristenUnie pas waardevol als iedereen een kans krijgt en waar mogelijk 
verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is 
en ook van waarde is voor de generaties na ons.

Vertrouwen
Duidelijke regelgeving en betrouwbare handhaving van regels is een belangrijke 
voorwaarde voor ondernemers om zich te vestigen in Hengelo. Het vertrouwen in 
politiek en overheid staat echter onder druk. De ChristenUnie ziet dat en neemt 
dat serieus. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel 
en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving en 
waardevolle economie. In de gemeenteraad wil de ChristenUnie daarom bekend 
staan als betrouwbare en constructieve partner voor alle partijen.

Uitgaven en investeringen die de gemeente doet, worden opgebracht door 
inkomsten uit belastingen van inwoners en bedrijven. Een betrouwbare financiële 
huishouding van de gemeente is daarom heel belangrijk. Het kritisch doorrekenen 
van gemeentelijke plannen moet gemeengoed zijn. Uitgaven dienen nauwlettend 
gemonitord te worden ter voorkoming van overschrijdingen. Voor de ChristenUnie 
is hoor- en wederhoor met alle betrokken partijen noodzakelijk voor het tot stand 
komen van besluiten.



Gezond klimaat voor ondernemers
Ondernemers – en in het bijzonder het MKB - zijn onmisbaar voor de 
werkgelegenheid, de lokale economie en de leefbaarheid. De ChristenUnie komt 
op voor ondernemers. Wij zien het belang voor Hengelo van toonaangevende 
bedrijven die waardevol werk bieden en vernuftige producten maken. Hengelo kent 
van oudsher hoogwaardige technische industrie. Dat willen we blijven stimuleren. 
Bijvoorbeeld door verdere ontwikkeling van het High Tech Systems Park in Hengelo-
Zuid. Een toenemend aantal nieuwe ondernemers begint als ZZP-er. Ook deze groep 
heeft ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door geschikte kantoorruimte te helpen 
creëren voor gezamenlijke werkplekken – of bestaande panden van de gemeente 
open te stellen voor startups. De ChristenUnie wil blijven investeren in goede 
infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal.

Gezonde balans werk en ontspanning
Bij een gezonde economie hoort ook ruimte voor ontspanning. De ChristenUnie 
vindt het belangrijk dat werk, gezin en vrije tijd in balans zijn. De sterke 
vermindering van overheids- regulering voor openingstijden van winkels en horeca 
is géén goede ontwikkeling. Vooral middenstanders en kleine ondernemers zijn de 
dupe van hoge werkdruk doordat zij wel mee moeten in de concurrentiestrijd. De 
ChristenUnie meent dat aandacht voor stressvermindering alle inwoners ten goede 
komt. In dit kader blijft zondagsrust, ook voor de winkeliers, waardevol.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De ChristenUnie stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen en stelt 
zich op als een partner voor ondernemers. De ChristenUnie is voorstander van 
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten om statushouders met een 
ondernemingsplan te helpen. Tevens ondersteunt de ChristenUnie initiatieven 
voor een deeleconomie. Niet alleen voor particuliere toepassingen maar ook voor 
ondernemers. Voorbeelden daarvan zijn initiatieven voor collegiale doorleen tussen 
bedrijven en gezamenlijk gebruik van faciliteiten, expertise en goederen.

Versterking regionale en grensoverschrijdende samenwerking
De Gemeente Hengelo speelt samen met andere gemeenten, kennisinstellingen 
en het bedrijfsleven, een belangrijke rol in de versterking van de regionale 
arbeidsmarkt en de (regionale) economie.

Voor de ChristenUnie zijn de economische doelstellingen door de samenwerking 
met de Twentse gemeenten in de Agenda voor Twente van groot belang. Met 
deze samenwerking wordt de positie van Twente als technologie regio, als ook 
de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat versterkt.
De ChristenUnie herkent de centrale en strategische positie van Hengelo 
op de economische as tussen Duitsland en de Randstad. Vanuit Duitsland 
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behoort onze stad tot de eerste Nederlandse industriesteden met veel affiniteit 
voor internationale samenwerking in het algemeen, en Duits-Nederlandse 
samenwerking in het bijzonder. Deze positie biedt belangrijke mogelijkheden 
voor het versterken van de economie. In samenwerking met de andere 
Twentse gemeenten wil ChristenUnie Hengelo daarom interregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking sterk bevorderen.

Vooruitzien
Bij een waardevolle economische groei hoort ook de verantwoordelijkheid om 
vooruit te zien. Als ChristenUnie vinden we het een morele verantwoordelijkheid 
om de economische groei te gebruiken om voorbereid te zijn op economische of 
maatschappelijke tegenslagen. De ChristenUnie ondersteunt daarom maatregelen 
om gevolgen van klimaatveranderingen te verminderen, zoals waterberging 
en meer verkoeling door groenvoorzieningen (zie voor meer uitleg het thema 
Duurzaamheid en Centrum). Vooruit zien tijdens economisch sterke tijden betekent 
voor de ChristenUnie ook aandacht voor bestrijding en preventie van armoede. 
Zodoende worden in de toekomst de gevolgen van economische tegenslagen voor 
financieel minder draagkrachtige inwoners beperkt (zie thema Zorg en Armoede 
bestrijding).
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Geloven in Hengelo
Meer weten? 

www.hengelo.christenunie.nl


