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Wat is Trendbureau Overijssel? 

 
  

- Experiment provincie  
- Toekomstverkenningen voor de (politieke) besluitvorming 
- Onafhankelijk 
- Netwerkorganisatie 



 

Betoog 

 
  

- Geen standpunt over Lange Wemen  
- Wèl: externe ontwikkelingen vereisen heröriëntatie 
binnensteden van Overijssel  
- Plannen met onzekerheden (hetgeen niet hetzelfde is al 
zwabberen)   
- Anders omgaan met winkels 
- Ook: op zoek naar nieuwe functies in binnensteden 
 



Vroeger centra mix van functies  
 wonen, werken, bestuurscentrum, religeus centrum, markt, 

detailhandel, recreatie 
 
Langzaamaan een trek vanuit het centrum naar buiten  
 Werken, wonen, detailhandel, recreatie 
 
Gedeeltelijk actief beleid, gedeeltelijk effect toegenomen mobiliteit 
 
Een vraag van de toekomst in enkele Overijsselse gemeenten zal 

ongetwijfeld zijn: moeten we nog inzetten op de binnenstad? 
 
Die vraag is in Hengelo al beantwoord. Dan is de vraag: hoe? 
 
 
 
 
 

 
Klein historisch Overzicht 



 
Structuurvisie Hengelo 2030  

Keuzes omtrent structuur 
van de binnenstad 
 
‘Woonkamer’ 
 
Drie pleinen centraal 
  



 
Structuurvisie Hengelo 2030  

Dat is het wensbeeld 
 
Maar er zijn ontwikkelingen 
die realisatie niet makkelijk 
maken. 
 
1. Economische crisis  
2. Impact ICT op retail, 

werken, wonen etc.  
 

 
  



 
Voorbeeld onzekerheden   



 
Voorbeeld onzekerheden   

U ‘maakt’ een binnenstad voor decennia… en moet rekening 

houden met beide mogelijkheden. 

Maar tegelijk met nu: ‘adaptief plannen’, ‘organische groei’. 



  

 

 

 ICToop Overijssel: de ruimtelijke impact van ICT    
 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 
Consequenties voor nu:  
een andere detailhandel 



 
Consequenties voor nu 

  
- Er moet ook ruimte zijn om te 
experimenteren 
- Leegstand ook al in 2007 
relatief groot: impuls 
noodzakelijk 
- Leegstand speelt met name op 
aantal locaties 
 - Lambertushof 
 - Marktstraat 
 - Brinkpassage 
 - Molenstraat 
- Gaat het om kwantiteit of om 
kwaliteit/plek? 
- In veel gemeenten  
concentratie reële optie   



 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om meer dan detailhandel…  

 
 

Welke andere functies zijn mogelijk om de 
binnenstad vitaal te houden?  
Welke ontwikkelingen kunt op inspelen? 
Niet te ver weg: de nood is er nu.   



 

 

 

 

 

 

Bijv.: de Kenniseconomie komt… 

 
- Mobiele kenniswerkers 
- Internationaal 
- Flexibele woonruimte 
- Vrijwel zeker 
concurrentie tussen 
steden  
- Je zal speciaal moeten 
zijn (evenementen, etc.) 
- Bedrijfsleven en 
universiteit belangrijke 
spelers 
 
 
- Past dit bij een 
‘Huiskamer’?  



 

 

 

 

 

 

Bijv.: Zelforganiserende Burgers  

- Weinig of geen 
overheidsingrijpen 
- Wantrouwen 
tegenover traditionele 
economie 
- Meer dan alleen winst 
- Coöperaties: voedsel, 
zorg, supermarkten, 
energie 
- Vereist 
‘rommelruimte’ èn 
actieve burgers 
 
Past dit bij een 
‘Huiskamer’?  
 
 



 

 

 

 

 

 

Bijv.: De ZZP Binnenstad  

- Stad als het nieuwe 
werkterrein  
- Flexibiliteit  
- Tijdelijkheid  
- Eigen 
verantwoordelijkheid  
- Onvoorspelbaarheid  
 
 
 
  
 
-Past dit bij een 
‘Huiskamer’?  
 



 

 

 

 

 

 

Bijv.: Krimpende Stad  

- Zorg belangrijke sector 
- Creatief met 
leegstand/sloop 
- Huren gaan zo omlaag 
dat er andere 
bedrijvigheid komt 
- Deeltijdwonen 
- Toerisme: stad als 
poort naar het 
ommeland 
 
 
Past dit bij 
‘Huiskamer’?  
 



 
Aandeel Werkgelegenheid Binnensteden  

 

Zorg grootste stijger in Overijsselse binnensteden 

In Hengelo overheid belangrijk en groeiend 

Overigens: algemene beeld dat werkgelegenheid binnenstad minder hard 

groeit dan elders  



 
Wat ik heb willen betogen 

 
- Het is belangrijk om te weten wat u met uw binnenstad wilt zijn 
- Daar hoort een uitvoeringsprogramma bij 
- Dat moet adaptief zijn, en kunnen reageren op externe 
ontwikkelingen  
- Het lijkt belangrijk om als ondernemers, eigenaren, bewoners, 
werkgevers en overheid te reageren op de snelle ontwikkelingen op 
het gebied van ICT en de economie  

- Dat betekent een andere retail èn de mogelijkheid daartoe 
- Concentratie waarschijnlijk   
- Het betekent waarschijnlijk ook andere functies binnen de 
binnenstad, die passen bij uw eindbeeld. Daarbij kunt u inspelen 

op verschillende trends.  


