Hengevelde in ontwikkeling: 2025-2035
Trends en ontwikkelingen
In het hart van Twente bevindt zich Hengevelde. Het is een plaats in ontwikkeling, met een groot dorpsgevoel en een
sterk ondernemershart. Vertegenwoordigers uit alle geledingen van de gemeenschap hebben het idee opgepakt om
werk te maken van de toekomst van het dorp. De reden hiervoor is het feit dat er een aantal trends en ontwikkelingen
zijn die een duurzame toekomst voor Hengevelde belemmeren. In dit document wordt dieper ingegaan op de kwaliteiten
van het dorp en het omliggende buitengebied. Verder wordt er ook vanuit een visie gekeken naar mogelijkheden die
bijdragen aan een toekomstbestendig Hengevelde.

Dorp vervlochten met buitengebied

Wij als initiatiefnemers zien in het huidige Hengevelde
enkele trends en ontwikkelingen die het dorp in zijn
ontwikkeling beperkt. Deze trends en ontwikkelingen
betreffen voornamelijk het woningaanbod, de aanwezige
voorzieningen en de ruimtelijke ontwikkelingen. Deze
onderwerpen worden hierna toegelicht en staan op kaarten
weergegeven. Deze trends en ontwikkelingen hebben
een ruimtelijke impact en dwingen het dorp om keuzes te
maken met het oog op de toekomstige ontwikkelrichting.
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Woningen
Om ervoor te zorgen dat Hengevelde ook op lange termijn een fijne plek blijft om te
wonen, is het noodzakelijk dat er voor alle bewonersgroepen voldoende passende
woningen zijn. Door een tekort aan ruimte is er momenteel echter sprake van een
woningtekort. Een gevolg van het beperkte aanbod aan betaalbare woningen is
het feit dat veel jongeren het dorp verlaten. Ook zijn er voor ouderen te weinig
levensloopbestendige woningen beschikbaar. Bovendien ontbreekt het aan
woonvormen waar (permante) zorg kan worden verleend.
Voorzieningen
De basisschool is in het verleden al diverse keren verbouwd en uitgebreid. De huidige
school zal echter op lange termijn niet voldoen aan de eisen van het moderne
basisonderwijs, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het
gebouw en de verkeersveiligheid. Daarnaast is het wenselijk dat er in Hengevelde een
integraal kindercentrum (IKC) komt, waarbij zowel opvang als goed onderwijs mogelijk
is voor kinderen van nul tot twaalf jaar.
Ook de sportaccommodaties in het dorp zijn aan renovatie en uitbreiding toe.
Daarnaast liggen de verschillende sportaccommodaties gescheiden van elkaar. Deze
gescheiden ligging werkt kostenverhogend en staat synergievoordelen in de weg.
Ten slotte kan worden gesteld dat de huidige accommodaties niet energiezuinig zijn,
hetgeen niet meer past in deze tijd.

Mogelijkheden en beperkingen toekomst
nabije toekomst: 2020-2025

Woningen
In de nabije toekomst worden er in het plan ’Marke III deel 2’ nieuwe woningen
gebouwd. De vraag naar woningen, vooral onder starters, overtreft het beschikbare
aanbod. Deze grote vraag laat zien dat er in Hengevelde kansen liggen op het gebied
van toekomstige woningbouw, voor alle doelgroepen, van jong tot oud.
De werkgroep ‘Blijven Wonen in Hengevelde’ heeft in 2016 een plan opgesteld voor
moderne zorgwoningen. Dankzij de voorzieningen in deze huizen kunnen mensen die
niet meer de zelfregie over hun leven hebben toch in Hengevelde blijven wonen. Dit
plan voor ‘een carebrede kleinschalige woonvorm’ is niet gerealiseerd, maar de wens
voor een passend zorgcomplex is in Hengevelde nog altijd aanwezig
Voorzieningen
De verouderde sportfaciliteiten liggen in de nabijheid van woningen. Omwonenden
ervaren overlast op het gebied van licht, geluid en verkeer. Door centralisatie van de
sportvoorzieningen zullen deze problemen tot het verleden behoren.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De ontwikkelmogelijkheden van de bedrijventerreinen scheppen kansen voor de
toekomstige werkgelegenheid in Hengevelde. In verband met geluidsoverlast en
verkeershinder kunnen er in de directe omgeving van deze
bedrijventerreinen geen nieuwbouwprojecten worden ontwikkeld.
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In de nabijheid van het dorp bevindt zich een groot aantal boerenbedrijven met een
omvangrijke bedrijfsoppervlakte. De bedrijven die besluiten om hun activiteiten ook
in de toekomst voort te zetten hebben invloed op de ontwikkelmogelijkheden van
nieuwbouwprojecten in Hengevelde. Deze bedrijven houden immers gronden in
eigendom voor agrarische productie. Een ander aspect waardoor agrarische bedrijven
invloed hebben op de mogelijkheden voor nieuwbouwprojecten is het feit dat deze
bedrijven beschikken over een zogenoemde ‘stankcirkel’. Er kunnen binnen deze
stankcirkel geen nieuwbouwprojecten worden ontwikkeld.
Gezien de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector zal echter ook een
aantal boerenbedrijven zijn activiteiten beëindigen. Wellicht komen er hierdoor
cultuurgronden vrij. Agrarische bedrijven die besluiten om hun activiteiten te staken
zullen in de toekomst hun bedrijfsgebouwen slopen. Door gebruik te maken van de
rood-voor-rood-regeling kunnen hierdoor nieuwe woningen worden ontwikkeld.

Hengevelde in ontwikkeling: 2025-2035
Kansen voor inwoners van kern en buitengebied
Het vergelijken van maatschappelijke trends en ontwikkelingen met lokale mogelijkheden en beperkingen resulteert
in een toekomstvisie voor het dorp Hengevelde. De ambitie van de initiatiefnemers bestaat uit een stappenplan
waardoor Hengevelde wordt uitgebreid en verbeterd. Dit draagt bij aan een toekomstbestendig Hengevelde,
waar prettig geleefd kan worden. De ruimtelijke impact van de hierboven genoemde plannen is weergegeven op
onderstaande kaart. Ze zorgen voor een versterkt dorpshart en een groei van het dorp in zuidoostelijke richting.
De sport- en cultuuraccommodaties worden gecentraliseerd. In de bevolkingssamenstelling zal de verdeling tussen
ouderen en jongeren beter in balans zijn. De bestaande voorzieningen worden op niveau gehouden.

Kansen voor Hengevelde en haar inwoners

Ontwikkelingen in de tijd en op kaartgezet
1. Zowel de school als de sport- en cultuurfaciliteiten worden
naar een nieuwe multifunctionele locatie verplaatst.
2. Op de nieuwe locatie wordt de school uitgebreid met een
Integraal Kindercentrum (IKC).
3. De multifunctionele locatie wordt voorzien van een veilige
infrastructuur.
4. Rondom de multifunctionele locatie worden
natuurvoorzieningen aangelegd.
5. Er zal een multifunctioneel zorgcomplex worden ontwikkeld
met carebrede woonvormen en zorgmogelijkheden.
6. Op de gronden van de huidige sportvelden zal woningbouw
worden ontwikkeld.
7. Aan de zuidoostelijke dorpsrand zal woningbouw worden
ontwikkeld.
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Verre toekomst: 2025 en verder
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naar een nieuwe locatie
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Hengevelde in ontwikkeling: 2025-2035
Invulling van kansen voor ontwikkelingen
Inspiratie voor invulling van mogelijkheden
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afbeelding 7: platte
Op de voormalige
locatie van
sportfaciliteiten
ontstaat ruimte voor
nieuwe woningen
(en voorzieningen)
aan de dorpsrand.
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www.bwih.nl

Studie nieuwe locatie school

Ruimte voor
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Ruimte voor
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Studie nieuwe faciliteiten: geconcentreerd
op één terrein met een grote accomodatie
voor alle sport en cultuur.

