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   Behoefte  
aan één  
stadsverhaal

Eén stadsverhaal dat inwoners, ondernemers, 

vastgoedeigenaren en bestuurders inspireert, verbindt 

en richting geeft. Meer dan ooit willen we een duidelijke 

positie kiezen, ons profileren met een onderscheidende 

identiteit. Hengelo heeft een eigen verhaal, het is alleen 

nog nooit beschreven. Nu is het moment. 

hfst 1

We hebben onderzoek gedaan naar ons 

DNA en onze identiteit. Verleden, heden 

en toekomst. Dat was niet altijd makkelijk, 

want soms legden we daarbij de vinger op 

de zere plek. We zouden geen Hengeloërs 

zijn als we niet kritisch zijn op onze stad. 

Op dit moment kan het beter met de stad. 

Onze kritische houding laat zien dat we 

echt geven om Hengelo. Dat is te proeven 

in de bijzondere verhalen die Hengeloërs 

met ons deelden.

Door het ophalen van ons DNA in de stad, 

onze historie en statistiek hebben we de 

identiteit van de stad kunnen beschrijven. 

Onze identiteit weerspiegelt wat voor stad 

we met elkaar willen zijn en hoe we daar 

samen naartoe werken. 

Dit document vormt het fundament waarop 

we beleid en besluitvorming baseren, 

nieuwe initiatieven ontplooien en onze stad 

verder ontwikkelen. 
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Dit is het verhaal
van Hengelo



LEEFBAAR EN BETROKKEN
Hengelo is een stad die alles in huis heeft wat een grote stad 

hoort te hebben. Toch heeft zij haar dorpse saamhorigheid 

weten te behouden. Dat maakt dat Hengeloërs zich veilig 

en thuis voelen en geen grote maatschappelijke problemen 

ervaren. De talrijke verenigingen en evenementen zijn 

kenmerkend voor de actieve betrokkenheid en organisatie-

kracht van de Hengeloërs. Hengelo is een aangename en 

leefbare stad.

Het bijzondere sociale klimaat, ingegeven door onze industriële 

stichters is in stand gebleven. Dit is terug te vinden in de vele 

verenigingen, de wijken, evenementen en nieuwe initiatieven. 

Deze dragen zorg voor een prettige leefbaarheid. De handen uit 

de mouwen steken en een betrokken houding zijn kenmerkend 

voor vele Hengeloërs. Hengeloërs voelen zich veilig in Hengelo. 

Zij kennen geen grote maatschappelijke problemen en ervaren 

de rustige uitstraling als een onderscheidende kwaliteit. 

Hengelo wordt een typische gezinsstad genoemd. Hengelo 

is een groot dorp met stedelijke voorzieningen die binnen 

en buiten de stad gewaardeerd worden. Het uitgaansleven 

heeft een regionale aantrekkingskracht waarbij ontmoeten 

centraal staat. Het is gezellig en fijn in Hengelo, bijvoorbeeld 

op de vele terrassen in de binnenstad. Deze leefbare stad 

vind je ondermeer terug in de plannen voor de herinrichting 

van de binnenstad en het marktplein. We appelleren aan de 

betrokkenheid en steun van de samenleving bij de realisatie  

en exploitatie hiervan.

 

Minstens zo belangrijk zijn de spin-offs van deze industrieën. 

Mensen die hun eigen onderneming zijn begonnen en wereldspelers 

in niche markten zijn geworden. Zij geven de industriestad Hengelo 

een innoverend karakter. Deze industriële diversiteit creëert een 

stabiele werkgelegenheid en sociale rust. Een veranderende wereld 

is een kans voor Hengelo. Initiatiefnemers met elkaar verbinden 

en faciliteren, een opgave voor iedereen; profit -en nonprofit 

organisaties, de binnenstadspartijen, het onderwijs, de verenigingen 

en alle Hengeloërs die zich hiermee verbonden voelen.

PRAKTISCH EN IDEALISTISCH
De mix van dorpse saamhorigheid en innovatieve industrie 

maakt dat Hengelo een stad is met een bijzonder sociaal 

klimaat. Inwoners, ondernemers en instellingen dragen bij  

aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar. 

Deze sociale vanzelfsprekendheid is de drijvende kracht die 

Hengelo kenmerkt en waarmee een betekenisvolle toekomst 

wordt behouden voor huidige en nieuwe generaties.

Charles Theodorus Stork en Floris Hazemeijer wisten dat het  

welzijn en de ontwikkeling van hun werknemers bepalend waren  

voor duurzame winstgevendheid. “Het menschelijk kapitaal zou  

op den balans moeten staan”. Tuindorp is hiervan het ultieme bewijs. 

Rangen en standen woonden en leefden solidair naast elkaar.  

Mensen richtten verenigingen en culturele uitingen op.

 

Solidair met elkaar, ruimte gevend aan elkaar en naar buiten 

gericht zijn is nodig om van betekenis te kunnen zijn op de 

vraagstukken van vandaag en morgen. Hengeloërs willen iets 

betekenen voor elkaar en voor hun omgeving, betrouwbaar zijn 

en verantwoordelijkheid nemen om daarna met alle kennis en 

vakmanschap praktisch te werken aan Hengelo.

VAARDIG EN VINDINGRIJK
Hengelo is een stad waar ondernemende mensen en 

bedrijven hun ideeën weten te realiseren. Dat past bij  

deze innovatieve industrie- en techniekstad. Hengeloërs 

hebben geleerd hun vaardigheden blijvend te ontwikkelen 

in een voortdurend veranderende wereld. En Hengelo heeft 

een breed netwerk aan specialistische MKB-bedrijven.  

Deze ondernemende diversiteit is van grote waarde voor 

het ondernemersklimaat van Twente. 

De wereld verandert voortdurend. Als industriestad heeft

Hengelo hier al decennia lang ervaring mee. Hengeloërs

hebben meebewogen met wereldconcurrentie en vernieuwingen. 

De kennis en vakmanschap zijn in Hengelo gebleven waardoor 

erkende bedrijven als Thales, Eaton, Sensata, TenCate en 

AkzoNobel in Hengelo zijn gevestigd.

   Hengelo, 
ons verhaal
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   Hengelo,  
sociaal en
vitaal

hfst 3

Onze drijfveren en kernwaarden geven 

ons richting. Door samen te werken 

met ondernemende en creatieve 

Hengeloërs werken we aan een sociale 

en vitale (binnen-)stad.

We kunnen er niet omheen: de wereld verandert 

sneller dan ooit. Hengelo moet flexibel meebewegen 

met deze wereld. Dat kan alleen door een open 

houding waarin nieuwe concepten en ideeën de 

ruimte krijgen. Ondernemers en inwoners moeten 

gestimuleerd worden om initiatieven te ontplooien 

in een stad waar veel mogelijkheden zijn.

Vanuit het verleden was Hengelo een plek waar 

iedereen zijn ideeën kon ontwikkelen. Deze open 

houding is belangrijk voor Hengelo. Geen beperking 

tot stadsgrenzen of alleen mogelijkheden voor 

Hengeloërs. Hengelo is een stad waar iedereen 

binnen kan en mag komen om van zijn of haar 

droom, organisatie of bedrijf een succes te maken. 

In Hengelo weten we elkaar te vinden, we zorgen voor 

elkaar en kennen elkaar. Ons rijke verenigingsleven, 

onze wijken maar ook onze open houding voelen aan 

als in een groot dorp. Een groot dorp waar mensen 

voor elkaar klaar staan, oprecht geïnteresseerd zijn 

en elkaar graag ontmoeten op de vele momenten die 

voor en door Hengeloërs worden gecreëerd. 
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Waarom we dingen doen:

We vinden het belangrijk  

elkaar de ruimte te geven,  

solidair te zijn en onze 

blik naar buiten te richten.

Hoe we dit doen:

• Leefbaar en betrokken

• Vaardig en vindingrijk

• Praktisch en idealistisch

D
rijfv

e
re

n
K

e
rn

w
a
a
rd

e
n



Havezate Huys Hengelo… Hartje Hengelo, net ten oosten 

van de Bornsestraat is waar het ooit begon. Iets verderop 

naar het zuidwesten kruisten twee oude wegen elkaar: 

de huidige Oldenzaalsestraat/Deldenerstraat en de 

Enschedesestraat. In het gebied hiertussen ontstond het 

dorp Hengelo en aan de kruising van de uitvalswegen kreeg 

het in de 17e eeuw haar dorpsplein. 

De stad kreeg verder vorm door ondernemers met lef. Industriëlen 

van buiten Hengelo, halverwege de 19e eeuw. Mensen als Floris 

Hazemeijer en de familie Stork troffen in Hengelo een plaats waarin zij 

vrij konden ondernemen. Ze trokken mensen aan die ze opleidden tot 

echte vaklieden. Ze staken hun nek uit en bouwden aan een stad met 

menselijke maat. 

Door werknemers te voorzien van huisvesting, pensioen, scholing en 

sociale voorzieningen ontstond in Hengelo een bijzonder sociaal klimaat. 

In Hengelo was het goed werken en leven. Sporen hiervan zijn vandaag 

de dag nog te zien in het Verenigingsgebouw, het Badhuis en natuurlijk 

tuindorp het Lansink. Hengelo groeide snel en kreeg stedelijk aanzien.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hengelo vanwege haar industrie 

en strategische ligging regelmatig gebombardeerd. Het centrum werd 

daarbij vrijwel geheel vernietigd. Tijdens de wederopbouw maakten 

historische gebouwen plaats voor moderne ontwerpen. 

   Hengelo, 
een bijzonder 
verleden
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‘Allen voor

elkaar, geen

strijd maar

samenwerking’
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‘Het doel van den

arbeid zij het algemeen

welzijn, dan brengt

arbeid zegen’

Charles Theodorus Stork

Charles Theodorus Stork
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   Hengelo,  
is onderscheidend

hfst 5

Hengelo zet uitdagingen om in kansen. Creatieve 

en ondernemende Hengeloërs werken aan 

ontwikkelingen waar Hengelo trots op mag zijn! 
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Vernieuwbouw Berflo Es

Tuindorp

Campus Thales

Gebied Twentekanaal

ROC van Twente 

Beekplein

1

2

3

4

5

6

#CampusThales

‘ Hengelo is  

een stad waar 

iedereen 

binnen kan en 

mag komen  

om van zijn  

of haar droom, 

organisatie  

of bedrijf  

een succes  

te maken.’

#tuindorp
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   Hengelo, 
in Twente

hfst 6

1312

Een sterke industriële basis

De bedrijvigheidsstructuur is het pure DNA dat 

vorm geeft (en heeft gegeven) aan de ruimtelijke 

en economische ontwikkeling. Door Hengelo te 

vergelijken met omliggende gemeenten krijgen we een 

beeld waar Hengelo op lijkt en zich in onderscheidt. 

Thales, Siemens/VDL, Eaton en Akzo zijn vier belangrijke 

industriële productiebedrijven die zijn gevestigd in Hengelo. In 

de top 50 van belangrijkste werkgevers in Twente staan 12 van 

dit soort productiebedrijven. Vijf daarvan staan in Almelo, vier in 

Hengelo, twee in Enschede en één in Haaksbergen. 

Hengelo is met haar sterke industriële en technische basis binnen 

Twente een belangrijke stad en speelt hierin een belangrijke rol 

ook binnen de Agenda van Twente.

Hengelo; een dorps karakter

De sociaal-economische structuur in Hengelo heeft zich in de richting  

van de middenklasse ontwikkeld. Het aandeel van zogeheten 

‘onderklasse’ Hengeloërs is vergeleken met Nederland en de regio 

klein. De midden-klasse is sterk vertegenwoordigd in Hengelo met  

ca. 70% van de bevolking. 

Deze groep bestaat uit mensen die relatief gezien honkvast zijn en zorgen voor een 

sterke sociale samenhang en betrokkenheid. Zij hechten waarde aan het samenkomen. 

Hengelo kent dan ook een sterk verenigingsleven met veel vrijwilligers. Qua sociaal 

economische structuur lijkt Hengelo het meest op Borne. 

Hengeloërs geven aan dat het over het algemeen prettig wonen is in de stad, maar  

dat er behoefte is aan een centrum waar men elkaar kan ontmoeten.

Een kans voor de binnenstad

Tijdens het DNA-onderzoek kwam naar voren 

dat Hengeloërs veiligheid, zorgzaamheid en 

verbondenheid belangrijk vinden. Hierin worden  

zij in de woonwijk grotendeels voorzien. 

Men gaf daarnaast aan dat de binnenstad vooral moet dienen 

als plek om samen te komen. De kracht uit de wijk moet ook in 

het centrum terugkomen. Hier liggen kansen voor  

de binnenstad. 

Daarnaast gaf men aan dat de industriële basis van Hengelo 

welvaart en ontwikkelingspotentie biedt voor haar inwoners en 

dat Hengelo door de sterke sociale cohesie een prettige plek is 

om te wonen.

De binnenstad is dé plek die beide domeinen kan verenigen tot 

iets nieuws en unieks. Dat biedt kansen.

Almelo Hengelo Enschede Haaksbergen

Verspreiding aantal productie- 

bedrijven uit top 50 belangrijkste 

werkgevers in Twente:

Aantal belangrijkste werkgevers  

uit top 50 in Twente in Hengelo:

70% 

BovenklasseMiddenklasseOnderklasse

Bron grafieken: Invisor, kenniscentrum voor ruimtelijke analyse

11,8% 19,5%

Opbouw sociaal economische status

Hengelo

45%

15,2%

Almelo

47,2%

10%

Enschede

40,7% 42,9%

Productie

bedrijven

Zorg Overheid FacilitairBouw Onderwijs Sociale

werkplaats
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   Hengelo,  
hoe weten we 
dit allemaal?

hfst 7

297concept id-bewijs

977kernwaardenspel

zesrapporten
bestaanden 

vijfevenementen
bezocht

mensen beoordeelden het 

mensen speelden het

688functionaliteiten  
onderzoek binnenstad

mensen deden mee aan

zevenstadsgesprekken
143 mensen gesproken
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Het verhaal  
van Hengelo  

is mogelijk  
gemaakt door  
ons allemaal!
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