INBRENG TOEKOMSTBESTENDIG
HENGEVELDE 2 OKTOBER 2021
Locatie: kerk
Aanwezigen: Ca 250 mensen
Organisatie: Werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde
Doel: In een open constructieve dialoog iedereen (heel Hengevelde) de ruimte kunnen bieden om
zijn/haar zienswijze/ideeën in te brengen en deze inbreng vervolgens categoriseren/uitwerken naar
vervolgacties.
Agenda: We zijn begonnen met een korte introductie waarom we deze middag organiseren. Ferenc van
Damme (Participatie strateeg bij de Provincie Overijssel) stond stil bij het begrip participatie, de
participatieladder en de veranderingen m.b.t. bestuurders en vrijwilligers in onze huidige en toekomstige
maatschappij.
Aan de hand van een interactieve app op de smartphone werd er door alle aanwezigen gestemd wat de
meeste belangrijke thema’s zijn en tevens kon iedereen inbrengen aan de hand van 1 woord of een
korte zin waar hij/zij m.b.t. deze thema’s aan denkt. Deze wordclouds worden verderop in dit document
per thema benoemd.
Daarna werd er gestart met de tafelgesprekken. Er waren 15 verschillende tafels. Bij elke tafel zijn 2
gesprekleiders. Zij modereren (gastheer/gastvrouw, vragen stellen, gesprek op gang brengen, gesprek
leiden, inbrengen huisregels – niks is fout) de gesprekken en zorgen dat éénieder inbreng kan geven.
Aan elke tafel stonden maximaal 20 betrokkenen. Er waren 3 blokken van 20 minuten. Je kon deze
middag maximaal over 3 thema’s mee praten. Na afloop een borrel bij de Gebrande Waateren.

WONEN

Wonen = basis
Niet te groot dorp
Tot aan de dood in Hengevelde blijven wonen
Eigen woningbouwvereniging (in eigen beheer)
Andere manieren van wonen moeten mogelijk zijn
Flexibiliteit vanuit de gemeente/ enquête vanuit de gemeente voor de woonvraag

Woningen
-

Meer beschikbaarheid
Woningen voor elke levensfase (woningen voor alle doelgroepen)
Meer woningen voor ouderen
Woonruimte voor jeugd, alleenwoners en starters
Blijven wonen in Hengevelde
Meer starters- en seniorenwoningen
Meer huurwoningen
Meer woningen met een kleiner formaat
Eénpersoonswoningen/ appartementen
Groei aantal woningen → leefbaarheid
Plannen Needsestraat
Gebrek aan huurwoningen (betaalbaar) voor jong en oud
Betaalbare huurwoningen of appartementen
Collectief wonen (project)
Meer doorstroming/ doorstroom
Appartementen in Hengevelde
Mogelijkheden Assink/ kerk
Sociale woningbouw (incl. huur)
Multifunctionele mogelijkheden
Kleine kavels/ woningen
Gelijkvloerse woningen
Bestaande woningen beter benutten
Er is te weinig passend en betaalbaar woningaanbod
Divers woningaanbod
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-

Jong en oud mengen (wellicht in één gebouw)
Huurwoningen senioren
Seniorenappartementen in het centrum
Levensloopbestendige woningen in het centrum
Woningen opsplitsen (oud en jong in één woning)
Erfpacht
Wozoco (woon zorg complex) er bij in de kern
Meer starterswoningen, met Viverion om tafel
CPO → Collectief particulier opdrachtgeverschap

Wonen met zorg
-

Met een zorgvraag kunnen blijven wonen in Hengevelde (door bijv. binnen H’velde te verhuizen
naar een geschiktere woning)
Blijven wonen in Hengevelde
Woningen voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen
Zorgwoningen
(Woon- /) zorgcomplex
Mogelijkheid tot blijven wonen voor gehandicapten
Ouderen centraal laten wonen → behoeftevoorzieningen in de kern
Woonzorg functies inrichten
Toegangkelijkheid
Vergrijzen
Blijven wonen in de eigen woning met zorg
Uitbreiden van de Pellehof zodat blijven wonen voor ouderen mogelijk wordt/ blijft

Prijzen
-

Betaalbare woningen in Hengevelde
Voldoende betaalbare woningen voor starters/ jeugd
Grondprijs, waarom zo duur?
Meer woningaanbod (voor starters)
Betaalbare woningen waardoor starters ook kunnen blijven wonen buiten de starterswoningen
om
Meer betaalbare woningen koop/ huur

Hengeveldenaren
-

Voorrang positie (jongeren) Hengevelde
Hengeveldenaren eerste koop optie geven
Beleid van Viverion niet accepteren “ de oonsen eerst” (puntensysteem)
Omgeving Hengevelde voorrang geven op andere gemeenten/ provincies
Meer maatschappelijke rol voor de woningbouwvereniging
Wachtlijst met voorrang voor economisch of sociaal gebonden

Woonomgeving
-

Speeltuin/ ruimte
Groen en pleintjes in de nieuwbouw
Ruimte, niet alles op elkaar
Winkelbestand onderhouden zodat ouderen alles in het dorp kunnen blijven doen
Sociale controle (elkaar helpen als het nodig is)
Buren kennen (niet zoals in de grote steden)
Veiligheid
Diversiteit in de woonomgevingen (verschillende doelgroepen)
Ruime opzet van wijken
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Geen woningen bouwen Needsestraat
Plannen Needsestraat
Plan Rupertserve/ Marke zelf ontwikkelen
Geen woonwijk direct aan de Bretelerstraat “Maalderij”
Woningbouw plannen “de Witte” (liggen nog kavels)
Meer ruimte beschikbaar stellen
Buiten de kern denken
Woningen bove
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SPORT & BEWEGEN

1 sportpark
-

Alle verschillende sporten op één complex
Gezamenlijk sportcomplex
Multifunctionele accommodatie
Nieuw duurzaam sportcomplex
Sportaccommodatie bij elkaar
1 gezamenlijk complex met meer ruimte voor sporten en ook cultuur
1 complex, 1 kantine, breed aanbod, cultuur integreren (muziek/ revue) veiligheid → sociaal
Mooi compleet complex
Gemeenschappelijk belang
Verbinding met alle verenigingen
Gezamenlijk “gezelligheid”
Gezamenlijk horeca deel
Verenigingsleven behouden
Gezelligheid, ontmoetingsplek
Beweegpark (bootcamp, individueel sporten, ouderen kunnen bewegen)
Alle sporten op 1 plek, geen scheiding
Collectief 1 kantine (vrijwilligers)
1 groot park centrale plek
Gezamenlijke accommodatie toegankelijk voor niet vereniging leden
Omni-vereniging op een gezamenlijk sportpark
Een gezamenlijk sportcomplex en zorgcomplex inpandig
School koppelen aan sport zodat kids direct door kunnen
Inclusief BSO, muziekcentrum

Sporten
-

Zaterdag voetbal
Fitness
Onderzoek naar meerdere sporten die er nu nog niet zijn (bijv. sportschool)
Jeugd activiteiten (bijv. klimbos)
Meer diversiteit in aanbod
Tennis padel
Beachvelden
Peuter/ kleuter psort
Handbal/ voetbal/ volleybal
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Turnen
Dansen
Jeu de boules
Bootcamp
Streetdance
Sport voor iedere doelgroep (ouderen/ minder beperkte mensen/ etc.)
Diversiteit aan sport
Sport voor iedereen
Jeugd tot bijv. groep 3 aan alle sporten vrijblijvend kunnen proeven (afhankelijk van de meeste
wensen faciliteren)
Groter aanbod blijven toetsen
Variabel aanbod voor jeugd (centraal geregeld)
Judo
Kickboksen
Hockey
Hardloopbaan
Kijk naar de vraag: welke sport willen mensen doen?
Uitbreiding tennis
Meer variatie
Schoolzwemmen
Scouting
Looproutes
Mountainbike routes

Accommodatie
-

Sportschool
Buitensport accommodatie
Gezamenlijke kantine
Fysio bij het sportcomplex in
Klimbos
Airco
Gezamenlijke kantine (met oog op vrijwilligers en gezelligheid)
6 tennisbanen
Padelbaan
Zicht vanuit terras/ kantine op iedere sport
Meer zaal mogelijkheden, 1 sportzaal is te weinig (misschien ook met uitbreidingsmogelijkheden)
Multifunctionele accommodatie, ook incl. cultuur (revue, muziekvoorstellingen)
Ruime parkeergelegenheid bij het sportcomplex
Bootcamp accommodatie (bijv. klimroutes etc. bij het sportcomplex)
Mobiele barren
Gedeelde kantine met zo veel mogelijk verenigingen
24/7 sport mogelijkheden
Ruimte voor andere sporten (judo, kickboxen, etc.)
Gezamenlijke complex faciliteiten
Voetbal complex aanpakken (kleedkamers)
Uitbreiden van sportfaciliteiten
Grotere sporthal met meer ruimte
Meer kleedkamers (sporthal)
We moeten nu iets de Marke
Kantine met uitzicht op de velden en sporthal
Multifunctionele ruimtes (sport en muziek)
Buitenfitnessapparaten voor bootcamp
Onderhoudsvrij
Kantine + terras op verhoging (evt. dakterras)
Combinatie met cultuurhuis
Sportrevalidatie of blessure herstel honk (gezondheidscentrum)
Zwembad
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Multifunctionele ruimtes
Fysio
Meer tennisbanen
Veld met multifunctionele functie (meerdere sporten)
Meerdere zalen
Zaal met tribune
Sportcultuur combi met gezondheid (sauna, fysio, schoonheid/massage salon)
Dansschool
Park in Hengevelde ook voor sporten (lopen/fitnes/ etc.)
Blokhut/ padvinders

Locatie
-

Locatie achter zomerfeesten terrein
Ruimte voor groeien
Toegankelijkheid
Veiligheid
Weinig overlast voor wonen
Sport en school bij elkaar
Gezamenlijk complex + school
Sportcomplex dicht bij de school
1 locatie met gezamenlijke kantine
Sport bij de school
Complex niet te ver buiten het dorp (hier moet ook actie, enz. blijven)
Meer ruimte zodat sport geen overlast geeft
Bereikbaarheid
Veiligheid
Voldoende parkeerruimte
IKC en sport los van elkaar
Sporthal + velden moeten in het dorp blijven. Veel te afgelegen ook slechte bereikbaarheid voor
ouderen
Functie in het dorp
“oudje” moet ook sport kunnen kijken
Meer ruimte (ruimte voor groei)
Één complex andere locatie - Needsestraat
Buiten de kom
IKC bij het sportcomplex
Kerk indoor sportpaleis (skatebaan/park, padel, pannakooi, boogschieten, krachthonk
School op de plek van de sporthal, Bretelerstraat dicht, oversteken naar sportpark, alles op
Rupertserve realiseren
School aan het sportcomplex
Centraal in het dorp, gezelligheid voor oud en jong in de kantine (sport verbind)
Net buiten Hengevelde met uitbreidings mogelijkheden

Veiligheid
-

Brug/ tunnel voor oversteken
Veilig
Veilig naar het gezamenlijke sportcomplex
Goede oversteekmogelijkheden indien nodig
Goed en veilig bereikbaar voor iedereen, ook kinderen en ouderen
Veilige en centrale locatie
Veilig bereikbaar (verleggen Needsestraat)
Iedereen thuis en veilig voelen
Brug/ rotonde voor toegankelijkheid (Needsestraat)
Fietstunnel

Pagina 7 van 36

Verenigingen
-

-

Gezamenlijk bestuur
Gezamenlijke visie
Elkaar wat gunnen
Verschillende soorten penningen, 1 voor voetbal, 1 voor handbal, etc. → zodoende goede
verdeelsleutel
De vrijheid om in de gezamenlijke kantine een “klein” deel voor de eigen vereniging te houden
(voor activiteiten)
Gezonde verenigingen
Omni-vereniging → gezamenlijke sponsoring
Vrijwilligersuren omzetten in geld te besteden aan doelen van teams alla rabo clubkas (nieuwe
ballen, of beamer jeugdhonk, etc.)
Samen de neus dezelfde kant op
Diversiteit
Centrale sponsering
Vrijwilligers
Meer samenwerken
Gezonde verenigingen qua leden/ financieel
Contributie laag houden
Sport laagdrempelig houden
Verbinding met verenigingen
Projectteam namens alle verenigingen
Krachten bundelen
Omni-vereniging
Overige sportverenigingen er ook bij betrekken (hardloopgroep, fitness/revalidatie, etc.)
Club gevoel ook voor fietsclub, hardloopgroep, etc.
Integraal denken als verenigingen
Centraal sportcomplex (sportschool + fysiotherapeut)
Voor iedereen een sportplek, jong en oud
Sport voor jong en oud
Sociaal aspect per sport optimaal benutten, wat zijn de wensen
Laagdrempelig
Diversiteit
Kwaliteit waarborgen
Samenwerking met gemeente, wat over 30 jaar?
Gebruiken wat er is (tijd)
Voorkom kapitaalvernietiging
Neem een voorbeeld aan de Pol (Bentelo) qua sportcomplex
Niet denken in belang verenigingen als individu maar als ‘sportend Hengevelde’ in zijn geheel
Diversiteit in sporten op een nieuw modern en goed beschikbaar sportcomplex
Kijken naar behoefte toekomst (accommodaties)
Bij de nieuwe plannen rekening houden met groei + de toekomst behoefte
Gezondheidscentrum/ fysio (bij zorg)

-

Toekomst een plek voor nieuwe sporten in Hengevelde
Sport niet op slot zetten → multifunctioneel
Althletic skills model

-
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SPORT BASISSCHOOL
-

-

Motorcrossbaan
Trampolinepark
Vechtsporten
Schaatsbaan
Zwembad
Meer sporten
Turnvereniging
Dansvereniging
Sportschool
Gehandicapten sporten
Hockey
Freerunning
Basketbal
Trampolinesport
Muziekvereniging
Ijshockey
Schaken
Zanglessen
Langer gym
Skatepark/ Skateplaats
Honden zwembad
Slaken race
Grasmaaier race
In de kantine gratis fruit pakken
Alle kantines bij elkaar
KFC
Zwemsport
Korfbal
Bowling baan
Meer sporten in de hal
Zwembad met glijbaan en duikplank en speeltuin
Grote speelhal
Game hal
Skate baan/ skelerbaan
Speeltuin
Sportwinkel
Tafeltennisles
Pumptrack baan
Wandelroute
Manege
Creatief club - Schilderen/ tekenen/ knutselen
Hardlopen in het bos
Nieuw sportpark Ruperts erve aan de Bretelerstraat, nieuwe kantine, nieuwe velden
Crossbaan bij Ter Doest
Tennis
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DORPSRAAD

Samenstelling
-

Dwarsdoorsnede van de bevolking
Verschillende leeftijden (inspraak)
Alle lagen van de bevolking (diversiteit)
Vertegenwoordiging Hengevelde richting de overheid uit alle lagen van de bevolking
Diversiteit van het dorp in de dorpsraad (verschillende geledingen)
Diversiteit/ variatie in samenstelling leeftijd/ geslacht/ beroep
Breed gedragen bestuur
Klankbord voor de afspiegeling van de samenleving, door middel van een discussie tussen
diverse leeftijden & interesses
Oneven aantal ( +/- 7 – 9 personen) / meer dan 10 mensen
Doorstroming +/- 8 jaar?
Onafhankelijk (bijv. geen bestuurslid sportvereniging)
Inspraak door alle leeftijden (jong/ oud)
Bestuursfuncties combineren door middel van dorpsraad
Verschillende achtergronden van mensen (brede zin van het woord)
Inspraak alle lagen bewoners
Nieuw bloed, ontlasten huidige kartrekkers
Zo veel mogelijk onafhankelijkheid
Los van ondernemerschap
Los van ad hoc, meer structuur + jeugd
Goede afspiegeling van leeftijden, verenigingen, ondernemers, opleidingen, etc.
Representatief voor het dorp (goede afspiegeling)
Doorsnee bevolking (jong, oud, beleving, identiteit)
Subcommissies

Inbreng
-

Brievenbus voor inbreng in/bewoners
Keuze aan de hand van anonieme inbreng
Openbare stukken leveren (transparantie)
Actuele onderwerpen
Belangen dorp
Oriëntatie/ informatie
Input dorp
Ideeën verzamelen/ filteren
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Doel
-

Geen politieke bereiding (geen politiek)
Beslissen in naam van de bevolking
Spreekbuis namens het dorp
Gezamenlijke projecten aanpakken
Samenwerking andere (buurt)dorpen
Centraal punt
Dorpsbelang kenbaar maken
Toekomstvisie
Coördineren
Samen tegen spraak
Mandaat (of enkel adviserend)
Laagdrempelig
Verbinding
Meer meedenken met dorpsprobleem c.q. vraagstukken
Onafhankelijk, van iedereen voor iedereen, niet commercieel
Duidelijke visie
Juridische entiteit? Of niet?
Draagkracht/ draagvlak
Zeggenschap zonder inmenging van overheid
Veiligheid/ toegankelijkheid
Breed draagvlak creëren
In beeld wat er leeft in het dorp en dit op de juiste plek neerleggen
Spin in het web
Ophalen en faciliteren, niet alles zelf doen
Verbinden van bestaande structuren (verenigingen, SIO, zorg, etc.)
Geen bilateraaltjes
Uitdragen identiteit
Verbinding met dorp en overige besturen
Klankbord
Draagvlak creëren (hoe creëer je dat?)
Overkoepelend
Afspreken doelstelling → acties uitzetten (smart)
Geen belangenverstrengeling
Geen kokervisie
Aanspraakpunt vragen/ ideeën
Centraal tegengas geven (bijv. problemen met Viverion)
Samen gas geven voor positieve zaken
Gemeenschap (de mensen) moeten met bepaalde vragen aangaande het dorp bij dorpsraad
terecht komen
Inbreng van iedereen (algemeen klankbord)

Hoe
-

Structureel overleg
Periodiek verantwoording afleggen/ transparant
Goed bestuur, goed overleg
Tussenpersoon melden bepaalde zaken (mailadres/ bellen) bijv. glasvezel door dorpsraad
regelen i.p.v. via vereniging
Online meldt punt/ whatsapp nummer
Goede samenwerking met de SIO maar andere insteek
Eventueel ook jongerenraad
Inspraak + betrokkenheid
Lage drempel
Zo veel mogelijk onafhankelijkheid
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Uitkijken met belangenverstrengeling
Decentralisatie
Transparant maar ook vertrouwelijk
Goede (regelmatige) terugkoppeling naar dorp
Dorpsmentimeter
Twee keer per jaar een dorpsraadpleging
Platform Hengevelde
Wegdamnieuws communicatie
Niet beginnen met structuur
Centraal platform
(1) Aanspreekpunt (vertrouwenspersoon)
Wat is zeggenschap dorpsraad?
Vervolgsessies vandaag (TBH)?
Hengevelde collectief
Niet star maar organisch

Wie bepaald de keuze voor Hengevelde 2035?
Concurrentie
Coöperatie dorpsbank
Dorpsbank, iedere vereniging eigen geld, vooruit varen
Waarom: centreren van problemen, oplossingen en inspraak
Wat: diverse personen van de samenleving
Hoe: ?
Waarom: overkoepelende club voor alle verenigingen en organisaties (SIO, WVV, SSGH)
Wat: belangen behandeling gezamenlijk overleg over alle thema’s
Hoe: Platformen per onderwerp onder leiding van de dorpsraad
Wat: coordineren diverse activiteiten
Wie: brede afspiegeling van dorp, leeftijd, opleiding, etc.
Hoe: start met overleg alle vereniging/ stichting/ etc. ophalen ideeën wat leeft er
Instanties
-

Overheid →  Dorpsraad
Afstand overheid verkleinen
Ideeën inbrengen naar andere instanties zoals gemeente/ provincie
Via de dorpsraad meer inspraak bij gemeente
Overheidstaken
Schakel tussen de inwoners en de overheid
Het informeren en communicatie naar de politiek
Aanspreekpunt zijn voor gemeente, provincie, etc. (woningbouw)
Dorpsbelang in gemeente
Erkenning instanties (platform/ dorpsraad)
Invloed richting overheid
Belangen behartigen naar gemeente/ provincie
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LEEFBAARHEID

Leefbaarheid is: ingrediënten om er te wonen/ werken/ culturen/ winkels/ zorg/ sport

Elkaar accepteren zoals je bent. Luistern naar elkaars wensen

Naar wens voor alle doelgroepen

Jaarlijks wensen van Hengevelde ophalen/ updaten

Goede faciliteiten dichtbij

Een dorp voor alle leeftijden

“Dorp” behouden
-

Dorpse identiteit behouden
Noaberschap
Noabarschap (respect voor elkaar, elkaar helpen)
Dorp identiteit behouden (samen, respect)
Niet groter worden
Fijn wonen en “slimmer” worden

Ontmoetingsplek
-

Plek voor de jeugd
Plek waar jeugd elkaar kan ontmoeten
Multifunctionele ontmoetingsplek in het centrum (veilig)
Diverse mogelijkheden om samen te komen voor verschillende leeftijden
Mulitfunctionele ontmoetingsplekken voor alle leeftijden
Grote ruimte binnen (100+ mensen)
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-

Jeugdhonk
Ontmoeten mogelijk maken
Jeugdhonk

Onderhoud dorp
-

Zorg samen dat Hengevelde schoon blijft
“Hengevelde schoon dag”
Groen onderhoud
Onderhoud buitengebied

Behoud winkels
-

Centrale plek winkels
Realiseren jongeren zich hoe belangrijk winkelbehoud in Hengevelde is?
Behoud van de supermarkt
Behoud van de winkels is 1e levensbehoefte
Bereikbaarheid winkels

Sport
-

Voldoende sportaccommodaties voor alle leeftijden
Integraliteit vanuit het dorpsbelang
Wat hebben we nodig, en wat missen we
Bewegen divers
Athletic skills model
Skills labs

Infra
-

Goede fiets en voetpaden m.n. voor ouderen (rollators)
Goorsestraat doorgaand verkeer omleiden en weer leefbaar maken met winkels, horeca, etc.
Parkeergelegenheid
Meer focus op verkeersveiligheid
Veilig verkeer
Fiets en wandelpaden
“Ommetje” route om te wandelen rond het dorp
Veiligheid
Fiets/ wandel paden

Spelen/ groenvoorziening
-

Inspraak op/ van aan wonende bij de gemeente op groenvoorziening
Park
(Moderne) speeltuinen → beweegtuinen (zie tnt)
Inrichting en ruimte op het nieuwe plan
Groene ruimten
Skillsgarden voor jeugd doelgroepen
Meer groen
Skills labs
Groen vs stenen
Speeltuin
Skatebaan
Meer groen/ groen behoud
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Zorg
-

Mantelzorg
Begeleid wonen

Rekening houden met ouderen/ andere zaken

Fijn wonen, rekening houdend met alle zaken

Ruimte voor iedere leeftijd

Hybride ruimtes

Bewoners wens! Gemeente moet dit meenemen
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ONDERWIJS

IKC → Integraal kind centrum
-

Alles op 1 plek (school, vso, bso)
Kinderopvang en school gezamenlijk
Buitenschoolse opvang voor alle leeftijden

Nieuw schoolgebouw
-

I.v.m. klimaat/ energieverbruik
Modern complex
Multifunctioneel (meerdere functies in het schoolgebouw)
Ventilatie in de lokalen optimaal maken
Veiligheid/ veilig gebouw
Flexibele indeling (combi klaslokaal/ multifunctioneel)
Voldoende speelruimte

School op een nieuwe locatie (nieuwe gebouw)
-

Combineren met sporthal i.v.m. veiligheid/ speelplein en parkeren
Bereikbaarheid
Speelplein multifunctioneel inzetbaar (school en sport)
Centrale locatie, goed bereikbaar
School dicht bij het sportcomplex (gevaar verkeer voorkomen)
Elk kind moet lopend naar school kunnen komen
School, sport, etc. uitbreiden bij de Needsestraat
School, sport, etc. uitbreiden op zomerfeestenterrein
School aangrenzend aan/ in Hengevelde

Nieuw schoolgebouw op de huidige locatie
-

Midden in het dorp
Behoud van de plek voor levendigheid in het dorp
School staat op de goede plek

Kwaliteit van het onderwijs
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- Moderne leermethodes
- Oud en jong samenwerken
- Verkleinen van de klassen (max. 24 leerlingen)
- Levensbeschouwelijke terug laten komen in het onderwijs (hoeft niet vanuit de kerk)
- Goed pest protocol
- Wekelijkse “goed gedrag” les methode
- Social media training (ook voor ouders)
- Meer praktijk onderwijs
- Vrij onderwijs aanbieden
- Mix in leraren en leraressen
- Ruimte voor muziek/ cultuur
- Voldoende middelen
- Multicultie
- Brede school
Voor elk niveau
-

Onderwijs voor ieder kind
Inclusief onderwijs (samen naar school ook speciaal onderwijs)
Voor ieder kind kans op onderwijs in Hengevelde

School, sport, etc. uitbreiden op zomerfeestenterrein
Huidige locatie behouden
Op de plek van de Marke vestigen
Sport en school bij elkaar
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ONDERWIJS BASISSCHOOL
Snackbar op school
Ondergrondse gamehal en bios
Vaker naar bouten
Nieuwe klimtoestellen
Meer buiten lessen
Meer verkeersborden opzoeken en de betekenis zeggen
Meer grotere scholen
Springkussen op school
Grotere lokalen
Sporten in de klas
Muzieklokaal op school
Chilplek op school
Automatische toiletten
Onbeperkt fruit en water
Bibliotheek
Grotere fietsenstalling
Sportschool
Hele grote kerstboom met kerst
Andere stoelen
Rekken in de fietsenstalling dat de fietsen niet omvallen
Tafels die omhoog en omlaag kunnen
Laptop school
Kantine in de school
2 maanden vakantie
Middelbare school
Gehandicapten school
Basisschool
Stress speelgoed in de klas voor onder de toetsen
Grotere pannakooi en groter speelplein
Mooiere vloer
Meer groen bijv. bomenplanten en gras
TikTok place
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Meer meesters
Een indoor speeltuin in school
Beter wifi
Nieuwe school
Zelfstandig werk lokaal
School bij de BSO
Schonere wc’s
Meer geld voor de school
School bij de sport en de buurtzorg groter wordt
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VEILIGHEID

Verkeer
-

Goorsestraat
Verkeersknooppunten verbeteren (sportpark/ kerk)
Rondweg
Kruispunt bij de kerk
Wandel en fietspaden
Verkeersveiligheid
Vrachtwagen te lang (25 m)
Goorsestraat
o Veel drukte 30 km/u maken?
o Punt bij kerk rotonde of om Hengevelde heen leiden? Zebrapad
Snelheid
Aansluiting Diepenheimsestraat – Goorsestraat en Bretelerstraat – Needsestraat
Vele verkeer door het drop omleiden
Zebra
Veilige wegen
Straatverlichting
Geen voorrang op rotonde
Herinrichting Goorsestraat
Aansluiting Diepenheimsestraat markt op vrijdag punt
Rotonde (geen voorrang krijgen brigadiers)
Winkelstraat en verkeersdrukte scheiden (o.a. leveranciers maken het onveilig)
Veilig oversteken
Verkeer Goorsestraat kruisingen (wandelaars, fietsers en snelheid)
Fietspad/ voetpad tegenover de kerk
Grote vrachtwagens (verkeer + laden lossen)
Fietsers veiligheid
Fietsen verkeerde kant van de weg
Rondweg
Needsestraat fietspad spiegels plaatsen
Verkeer fietspaden autowegen
Uit de bebouwde kom genoeg verlichting
Goorsestraat veel onoverzichtelijke punten
Overzichtelijke kruizingen
Fietstunnel Goorsestraat
Bredere stoepen
Brug Goorsestraat/ toekomst Needsestraat
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-

Needsestraat verleggen/ smaller maken (toekomst IKC, sport, woningbouw)
Maak 30 km/u rotonde tot rotonde
Max snelheid in de kom (scholen) 30 km/u Goorsestraat is werkverkeer
Verkeersveiligheid ontsluitingsweg de Witte
Hengevelde auto te gast
Camera’s op ontsluitingspunten
Rondweg

Criminaliteit
-

Geen criminaliteit
(sociale) controle voor criminaliteit/ drugs gericht
Voorkomen van drugshandel
Eventueel voorlichting door een werkgroep
Veilige omgeving, geen criminaliteit
Inbraakvandalisme
Drugs?
Gespuis Het-tent
Camera’s ophangen op hangplekken (Het-tent, kunstwerk Marke, schoolplein)
Handhaving (verantwoordelijkheid, techniek inzetten)
Goorsestraat drugs v/d jeugd
Voorlichting school/ jeugd jongeren werk
Drugs/ drank mag dit wat kosten?

Woonomgeving
-

Veilige woonomgeving ook voor minder beperkten
Straat verlichting
Veilige leefomgeving door controles
Verlichting uitbreiden
Meer looppaden
Wandelroutes ouderen
Veilige buurt, veilig thuis
Kindvriendelijk
Aanzien gastvrijheid
Veilig naar school en sport
Buurt watch
Visboer + groenteboer op ZF terrein
Onderhoud zorgt voor veiligheid
Vervoer taxi → kids altijd fiets
Verlichting netheid/ onderhoud
Buurtpreventie camera’s (eigen verantwoording)
Actief buurt preventie initiëren

Jeugdhonk/ plek voor jeugd tot 18 jaar (inloopcentrum)
Jeugdplaats gebouw
Jeugdhonk?
Centrum Hengevelde?
Diversiteit
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ZORG

Aanbod zorg, wat zijn we nodig?

Ouderenzorg

Jeugdzorg
-

Begeleiden jongeren met zorg
Zorg voor jongeren (welzijn)
Begeleid wonen jongeren

Thuiszorg
-

Hulp huishouding
Begeleiding, zelfstandig blijven wonen

Zo lang mogelijk kunnen blijven wonen
-

Ouderen kunnen blijven wonen (i.v.m. dementie, Parkinson, hoge leeftijd)
Aanleunwoningen koop/ huur
Wanneer weg uit betrouwbare omgeving naar kleinere zorgwoning?
Blijven wonen in Hengevelde
Passende woningen
Blijven wonen in Hengevelde (eventueel aangepast)
B.W.I.H.
Blijven wonen in eigen huis met aanpassingen
Huiszorg op locatie, aanpassingen/ hulpmiddelen, blijven wonen

Locatie
-

Allerlei zorg centraliseren
Hengevelde opnieuw intekenen, wat is ideaal?
Centraal
Zorg centraal dicht bij de doelgroep
Afstand tot de zorg
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-

Geen ouderen alleen bij elkaar
Zorgcentrum
Alle zorg op een plek
Zorgcentrum bijv. Assink rondom de kerk
Complete zorg aanbod in 1 locatie
Centraal in Hengevelde/ centrum
Huidige plek lagere school behouden voor B.W.I.H.?
Centrale ligging
Centrale zorgposten (huisarts, tandarts, fysio)
Dichtbij
Alles in 1 complex gezondheidscentrum fysio, huisarts
Zorg dichtbij

Mantelzorg (op lange termijn)
- Mantelzorg ondersteuning
- Zorg voor mantelzorg
Blijven tot je einde, samenblijven, jongeren, mantel, buurtzorg, maatjes, gehandicaptenzorg, in eigen
dorp kunnen blijven. Contactpersoon in het dorp, vraag/ behoefte/ aanbod
Zorg wat niet door buren verleend kan worden
Wijkverpleging
Extra murale zorg
Verpleeg/ verzorgingstehuis zodat ze in Hengevelde kunnen blijven wonen
Goed netwerk tussen zorg, samenwerken
Signaleren
Gezamenlijkheid
Informele zorg
-

Informele zorg door gemeenschap kracht

Specialistische zorg onder 1 dak
Wat kan ik wel? I.p.v. wat kan ik niet
Toegankelijk toekomstbestendig, dus ook positieve gezondheid
Basiswaarde om in Hengevelde te kunnen blijven (jong en oud)
Door ‘kleinschalige’ gemeente meer mogelijkheden/ maatwerk
Noaberschap (mantelzorg)
Vergrijzing, zorg voor ouderen
Inzicht krijgen in mogelijkheden van mensen in Hengevelde (kwaliteiten)
Maatwerk voor iedereen
Mantelzorgwoningen door gemeente
Voor iedereen moet er zorg beschikbeer zijn
Voor elkaar zorgen in de buurt is belangrijk
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Zorg voor ouder wordende inwoners
Medisch centrum
Zorg woningen
Zorg bij specifieke problemen (bijv. thuiszorg begeleiding)
Goede voorzieningen
Kwaliteit van leven steunen
Preventie
Zorg voor alle doelgroepen, niet alleen ouderen
AED-reanimatiecursus
Gezondheidscentrum
Boodschappendienst
Zorgcirkel
Tafeltje dekje
Combi maken met artsen parktijd + tandarts (open structuur)
Zorg op maat voor ieder individu binnen een gezamenlijk complex
Voor meerdere doelgroepen
Ouderen mobiel
Voldoende zorg in Hengevelde (plek/ aantal)
Toegankelijk en in de buurt
Verzorg-verpleeghuis
Eenzaamheid voorkomen
Dicht bij begeleiding
Zorg op maat
24 uurs zorg
Beter OV/ regiotaxi
Opzetten automaatjes?
Gezamenlijke activiteiten (vrijwilligers) uitbreiden (o.a. samen eten/ wandelen)
Voortzetten en uitbreiden initiatieven voor ouderen (bijv. koffiedrinken, gezamenlijk eten, wandelen)
Meer samenwerken met Salut
Behoud voorzieningen
Aandacht voor elkaar, zorg voor omgeving
Opendag Pellehof (uitbreiden vrijwilligers)
Aanbod zorg van de wieg tot aan het graf onder handbereik
Huisarts apotheek houdend
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Veiligheid (denkend aan oplichting)
Vraag en aanbod (laagdrempelig)
Zichtbaarheid mogelijkheden
Vrijwilligerspunt
Eenzaamheid
Goede gebouwen
Meer appartementen
Zorg voor iedereen
Gezamenlijk kunnen wonen
Sociale controle in de positieve zin van het woord
Zorg dichtbij (centraal – niet verspreid)
Divers zorgaanbod (maatwerk)
Deskundigheid
Zorg-woningen

Pagina 25 van 36

CULTUUR

Wat is cultuur?
Ander woord dan cultuur gebruiken
Belangrijk voor een open dorpsgemeenschap
Cultuur = gemengde waarden en normen
Talentontwikkeling
Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen houden
Leeftijden door elkaar
Voor alle leeftijden (jong en oud)
Avonden/ middagen
School kan hier een rol in spelen
- Structureel aanbieden via school (theater + muziek)
- Via het onderwijs
- Wat vinden de kinderen van cultuur?
Aantrekkelijk maken
Subsidie?
Gemeente?
Behoeften in kaart brengen
Het is er niet dus je bent gewend dat het er niet is
Locatie
-

Gebouw Marke
Gebouw kerk
Integreren bij het sportcomplex
Theater in de kerk
Goede accommodatie is belangrijk voor de leefbaarheid
Het-tent omtoveren tot openluchttheater
Het-tent + plein ruimer benutten
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-

Ruimte voor cultuur

Aanbod
-

Muziekles
Culturele activiteiten
Jeugdsoos
Nieuwe onderwerpen aansnijden
Meer activiteiten in het voor- en najaar (bijv. straattheater + cabaret)
Jeugdhonk
Jeugd en jongerenwerk tot 12 jaar (behoefte voor 12 jaar?)
Passieve cultuur
Muziekbibliotheek (uitlenen van instrumenten)
Theater/ dans
Muziek ontwikkeling jeugd aanbieden
Proeflessen
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ONDERNEMEN & TOERISME

Identiteit beter profileren

Winkelstraat/ Goorsestraat
-

Leefbaar maken
Assink invullen (met nieuwe ondernemers)
Winkels behouden in Hengevelde
Supermarkt is belangrijk
Goorsestraat is belangrijk voor ondernemers + parkeerplek
Leefbaarheid winkels behouden is belangrijk voor tourisme
Detailhandel behouden

Uitstraling dorp verbeteren (netheid)
-

Gezamenlijke rotonde uitstraling
Mooier/ aantrekkelijker maken (m.n. Goorsestraat

Agrarische sector
-

Behoud van de agrarische sector
Agrarische sector behouden voor Hengevelde
Recreatieve sector met agrarische sector meer samenwerking
Combi boer – ondernemers (boerderijwinkel)

Toerisme
-

Hengevelde interessanter maken voor toerisme
Centraal punt informatie recreëren/ toerisme
Toeristen zijn blij met combi (Hengevelde – Twickel (bos) - Haaksbergen)
Toerisme stimuleren

Wandel/fiets routes
-

Veel groene wandel en fietspaden (toerisme)
Horeca opnemen in wandel/ fiets routes
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-

Informatievoorziening op wandelpaden (neospora)
Bezienswaardigheden (bijv. museum o.i.d.) in combi met wandelroute

Betere verdraagzaamheid

Aanbod horeca recreëren optimaliseren/ verhogen

Mogelijkheid voor bedrijven om te ondernemen

Toegankelijker, ondernemen stimuleren

Ruimte
-

Voldoende ruimte
Nieuw industrieterrein
Ruimte houden om te ondernemen
Ruimte om te ondernemen (iedereen de ruimte geven en laten)
Makkelijker kunnen ondernemen (bouwen bedrijf hal/ pand)
Ruimte voor industrieterrein
Grond/ bestemming gemeente
Diverse mogelijkheden in het dorp
Ruimte om te ondernemen
Ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren
Ruimte ondernemen
Diversiteit (ruimte voor ondernemen)
Zorgen voor voldoende ruimte ondernemers (tot zekere hoogte)
Uitbreidingsruimte buitengebied

Gemeente ook buiten de kaders denken

De gemeente moet de ondernemers helpen. Samenwerken, niet tegenwerken

Net als in Rijssen moeten ondernemers in Hengevelde elkaar opdrachten gunnen

Lokaal. Promotie koop lokaal (bewustwording)

Samenwerken lokaal (ook met verenigingen)

Meer gebruik maken van de kwaliteiten dorp

OV ook op zondag bereikbaarheid
-

OV op zondag verbeter (toerist kan niet komen of weg)
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ENERGIETRANSITIE/ DUURZAAMHEID

Wie betaalt dat?

Zelfvoorzienend als dorp

Energie neutraal (dorps coöperatie?)

Duurzaamheid (initiatief vanuit centraal collectief)

Windenergie en zonnepanelen (draagvlak, gezamenlijk, acceptatie?)
-

Zonnecollectoren op grote bedrijven en andere accommodaties met geschikte daken
Centraal inkopen energie Hengevelde (evt. samen zonne-energiepark)
Daken die beschikbaar zijn exploiteren voor gebruik Hengevelde
Zonnepanelen niet per woning maar mooi centraal
Zonnepanelen (over energie) verdelen/ verkopen met buurt
Geen windmolens en/of zonnevelden
Geen zonnevelden in Hengevelde
Stukken dak volleggen voor particulieren zonder dak en verpachten (stichting? Inkoop
organisatie?)
Geen zonneparken – is geen oplossing voor energieneutraal

Hoeveel is Hengevelde nodig om energieneutraal te worden?
-

Gemeenschappelijk bepalen hoe en waar energie vandaan halen

Restwarmte grote bedrijven hergebruiken (bakker)

Gezamenlijk warmte pompen voor 1 wijk
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Energie opslaan, subsidie van de gemeente (particulier gezamenlijk)

Waterstof
-

Waterstof wijken

Kleinschalige kernenergie

Kringloopwinkel → Laagdrempelig

Laadpalen voor elektrische auto’s

Warmtenet

Warmtepomp
-

Gezamenlijke warmtepomp betere cop waarde dat is goedkoper

Biogas gezamenlijk van lokale boeren

Waterstof

Recyclen

Minder gebruiken (jeugd bij betrekken)

Mensen meekrijgen

Duurzaam wonen

Behoud van groen

Handhaving/ beheer van groen
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BIODIVERSITEIT

Meer ongedierte
Boerenverstand (hebben de meeste kennis)
Subsidie vanuit gemeente
Eigen participatie belangrijk
Geen beperkende factor worden
Praktische setting voor dorp creeëren
Groep mensen verantwoordelijk maken voor Biodiversiteit
Wadi’s
-

Natuurlijke woonomgeving maken voor dieren (onderhoud gras)
Beter aankleden met bijv. bankjes
Gemeenschap creëren rondom de wadi’s

Groen/bloemen in het dorp
-

Bermen opvrolijken met bijv. bloementuinen van wilde bloemen
o Bermen niet te vroeg maaien (professionele mening bij betrekken)
Borders in de straten, meer groen (wel goed onderhouden)
Diversiteit in de bomen aanbrengen (naast eiken (processierupsen) bijv. ook fruitbomen)
Pad bij de Pellehof en school aanplanten met wilde bloemen + bloemen
Adopteren van stukjes brake grond van de Gemeente

Wandelen in en rondom Hengevelde
-

Weinig openbare wandelpaden rondom Hengevelde
o Verbeteren + verduidelijken en bankjes toevoegen

Wie gaat het onderhouden?
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KERK

Van wie is de kerk? (Bisdom?)

Behoud van het gebouw

Moet van het dorp blijven

Cultureel centrum

Multifunctioneel inzetten (met bezettingsruimte commercieel)
-

Cultureel
Voor alle gezinten
Gemeenschappelijke ruimte (bruikbaar bijv. avondwakes)
Dagkapel behouden
“Huiskamer van Hengevelde” voor amusant, Mix, senioren, revue, theater, exposities etc.
Bezinningsruimte
Activiteiten die nu in de marke gebeuren in de kerk uitvoeren → veraderingen, kaarten, muziek,
lezen, boetiekjes buiten om bouwen
Zingeving in de dagkapel (stilteruimte)

Kerk maken op een andere plek, een moderne kerk
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THEMAATJES BASISSCHOOL
Een muziekschool
Een aquariumgebouw
Een judoschool
Gameroom in de school
Minder gepest
Meer bewaking en camera’s
Beter milieu
Meer creatieve vakken
Een museum
Een sportschool
Milieu – vaker op de fiets, meer planten en bomen, recyclen, doe de lichten uit
Meer fietsen om klimaat tegen te gaan
Racebaan
Sportwinkel
Trampolinepark
Een park waarin je kan wandelen met de hond
Speelhal
Meer cultuur
Lasergamehal (in de kerk)
Stripwinkel en boeken
Jeugdhok
Kledingwinkels
Bioscoop
Disco
Activiteitenpark in de kerk
Coop op zondag ook open
Een opvang voor kinderen die geen huis hebben
Openbare bibliotheek in de kerk
Middelbare school in Hengevelde
Meer winkels
Binnen speeltuinen
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Hengevelde veiliger maken
Meer activiteiten/ clinics
Gehandicapten park
Skatebaan
Trampo uit de muur
Nieuwe huizen
Club huis voor gehandicapten
Speel paradijs
Trampolinepark
Forelvijver
Hondenpark
Crossbaan
Meer online
Wok
Snoepwinkel (jamin)
Alle sporten bij elkaar
Een dierentuin in Hengevelde
School ergens anders
Meer zonnepanelen
Bowlingbaan in de school
Meer sporten zoals judo, streetdance, hockey, basketbal, schaatsen
Kidsclub bij school
Meer groen
Viswinkel
Groentewinkel
Nieuw verzorgingstehuis
Sport 2000
Coop moet geen Plus worden maar Jumbo
Bioscoop
Kinderkleding winkel net zoals de Zara
Hondenpark
Crossbaan
Kruitvat
HEMA
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Meer leuke dingen voor ouderen
Action
Hengevelde groter maken
Geen elektrische auto’s
Zwembad in de kerk
Theatervereniging
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