
 
 
 
Hengelo, 14 februari 2014 
 
Betreft: Verbeteringen Industriestraat 
 
Geacht College, 
 
Onlangs zijn wij door wethouder Bron in het IBR bijgepraat over de laatste stand van zaken 

met betrekking tot de ontwikkelingen van Hart van Zuid. In dit overleg is ook heel kort 

ingegaan op het moment waarop met verbeteringen aan en herinrichting van de 

Industriestraat kan worden begonnen. Door de samenhang die er is met zowel de realisatie 

van de Laan van Zuid als de realisatie van Winkelcentrum Esrein, is de inschatting dat dit nog 

wel enige jaren kan duren. 

 

De fractie van de PvdA is een groot voorstander van de ontwikkelingen in Hart van Zuid. Wij 

zien dat er met heel veel energie en enthousiasme wordt gewerkt door ambtenaren en 

college aan verbeteringen en vernieuwingen die voor de toekomst van Hengelo van groot 

belang zijn. Ook zijn wij trots op de resultaten die uw college heeft bereikt en de grote 

investeringen die de regio Twente en de Provincie Overijssel willen doen om deze 

ontwikkelingen in Hengelo mogelijk te maken.  

 

In een complexe herontwikkeling van een gebied als Hart van Zuid, moeten zaken in een 

bepaalde volgorde gebeuren om kapitaalvernietiging te voorkomen. Dat vindt de PvdA een 

helder en verstandig uitgangspunt. Echter, bij de herontwikkeling van de Industriestraat 

heeft onze fractie daar wel wat problemen mee. Al in 2007 is immers aan de ondernemers 

langs de Industriestraat beloofd, dat de gemeente zou zorgen voor een aantrekkelijke 

herinrichting van de straat. Hiervoor is ook 1,5 miljoen euro gereserveerd. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dan deze belofte wel gestand wordt gedaan, maar de termijn waarop vinden 

wij erg lang. 

 

Daarom hebben wij aan het college de volgende vragen: 

-  Wat is een reële inschatting van de termijn waarop de herinrichting van de 

Industriestraat daadwerkelijk is gerealiseerd? 

-  Is het college het met de PvdA fractie eens dat dit, gezien de belofte aan de 

ondernemers in die straat, wel een erg lange adem vergt? 

-  Is het college bereid om hierover in overleg te treden met de betrokken 

ondernemers? 

-  is het college bereid om gezamenlijk met de ondernemers te onderzoeken welke 

eventuele verbeteringen er op korte termijn mogelijk zijn, zonder dat dit tot 

kapitaalvernietiging leidt, en ons van de resultaten van dit onderzoek op hoogte te 

stellen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Belinda van Oosten 

Gemeenteraadslid PvdA 

 


