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Verslag bijeenkomst 20 november 2019 
 
Aanwezig 

a. Ondernemers: Ebeling Menswear, Mario Op den Camp; Saluti Mode Hengelo, Marie-

Louise Rosberg; Wagenaar mode, Ilse van Kleef; Woninginrichting Frans Brok/ Brok 

Interieur, Astrid Knoef en Jeroen Brok; Modehuis Tasche, Thea Wanschers; Holtkamp 

Lederwaren, Ruud Olijve; Elzinga Kousen, Sandra Assink; Toff Kidswear, Jaap 

Jenneboer; Kwekkeboom, Jolande Ooink 
 

b. Gemeente: Susan Meijer, Carla Haafkes 
c. INretail: Marcel Evers, Johan Schomaker en David Lansen 
d. Vierders: René Vierkant en Jan Peter Stuurstraat 
e. Moderator/CMA: René Hendriks 

 
 
Afwezig 
Ondernemers: Styling’s tevens VVD raadslid Brigiet Schoemaker, Ten Eekelder Schoenen, Erik Jan 
Giesen, By Jan Marc, Jan Marc ter Steege, Oude Reimer & Wevers V.O.F. / Verbeek Schoenen, Marry 
Ann en Gerard Oude Reimer, Glenn Ross Puro Gusto, Glenn Ross  
Centrum management : Anja Timmer 
Gemeente: Joop Nijenhuis 
 
1. Opening 
Marcel opent de bijeenkomst. Hij licht toe dat aanwezige ondernemers in de vorige bijeenkomsten zijn 
voorzien van kennis. Er is veel gepraat en vandaag kantelen wij richting het doen. Daarom wordt 
vandaag het Coach Café nader toegelicht door René Hendriks. Eveneens gaan we met aanwezigen 
bepalen op welke acties in het centrum van Hengelo prioriteit moet worden gesteld. 
 
Het verslag van vorige keer dient als naslagwerk. Susan (gemeente Hengelo) nodigt eenieder uit voor 
de Klankbordgroep met Goudappel & Coffeng (start 17 december). Dit bureau gaat aan de slag om een 
nieuwe visie op te stellen m.b.t. parkeren en bereikbaarheid voor Hengelo, 
INretail zal hier ook aan deelnemen.  
Marcel laat weten dat Tubantia INretail heeft benaderd om met Vierders meer te vertellen over hoe we 
tegen de ontwikkelingen in de Hengelose binnenstad aankijken. WE zullen dat gesprek samen met 
Joop gaan voeren. 
 
2. Centrum Management Coach Café 
René Hendriks stelt zichzelf voor. Hij heeft een hart voor samenwerking en nog meer als het gaat om 
samenwerking met ondernemers in winkelgebieden. Samen met Peter Brouwer (centrummanager 
Deventer) en nog twee collega’s werkt hij aan de Centrummanagement Academy. Daar is eveneens de 
kiem ontstaan voor het Coach Café om individuele ondernemers helpen sterker te worden. 
 
René is vandaag moderator. Hij haalt bij aanwezigen op wat de verwachtingen voor vandaag zijn (zie 
bijlagen, afbeelding 1). 
 
Vorige keer heeft Marcel al een korte toelichting over het Coach Café gegeven. Aangezien René er nog 
meer over weet én nog enthousiaster is, gaat hij nader in gesprek met aanwezigen. Zie ook de bijlage. 
Het Coach Café gaat over duurzaam ondernemerschap: er moeten in Hengelo ondernemers zijn die 
elkaar voor lange duur samen verder wil helpen. Idee is dat als we werken aan het gezamenlijk 
versterken van het ondernemerschap van onderop dit de goede, collectieve ontwikkelingen in hengelo 

VERGADERING Schouwburg Hengelo 

DATUM/TIJD 20 november 2019 / 18.00 uur 

20 november 2019   

  



 

  

 

 2019  | 2  

  

ook verder brengt. Er moet commitment zijn voor 9 dagdelen. Voorwaarde is dat je beter moet willen 
worden. Er is plek voor 10-16 deelnemers: zij gaan voelen dat je samen meer geld gaat verdienen. 
Er is animo onder zo’n 10 deelnemers. De gemeente gaat bekijken of zij budget heeft om aan dit project 
bij te dragen, zodat de investering voor deelnemende ondernemers omlaag gaat. Johan zal ter 
bevestiging eind november een ronde doen langs de ondernemers in Hengelo.We gaan er vanuit dat 
we in januari kunnen starten met een mix van INretail leden, niet leden en wellicht ook enkele horeca 
ondernemers. 
René Hendriks geeft aan dat als Hengelo kiest om dit Coach Café te gaan doen hij dit samen met Peter 
Brouwer (o.a. ook centrum manager van Deventer) op zal gaan pakken. 
 
Opmerking wordt nog gemaakt dat de naam CMA Coach Café niet helemaal de goed naam is voor wat 
de ambities van het Coach Café zijn. 
 
Tenslotte is vastgesteld dat het wel/ niet Coach Café oppakken in Hengelo los staat van de andere 
inspanningen die we met elkaar moeten gaan oppakken, zoals verlening BIZ en collectief acties 
oppakken om van Hengelo weer een bruisende binnenstad te maken. Maar aanwezigen zijn het over 
het algemeen eens dat het jammer zou zijn als we de kans om ook te werken aan die versterking van 
onderop niet pakken. 
 
3. ‘Wat nu?’ 
Voor alle betrokkenen bij het centrum van Hengelo zijn er vele keuzes te maken. Maar je kunt niet in 
één jaar alles doen. Daarom zul je met elkaar vast moeten stellen wat je belangrijk vindt en vervolgens 
moet je dit prioriteren, zodat je begint met de ‘zegge’ top 3 belangrijkste acties.  
 
Aanwezigen worden opgedeeld in drie groepen. De oogst van de avond vind je in de bijlagen 
(afbeelding 2, 3 en 4). 
 
Groep roze (afbeelding 2) 
Groep roze (in de metafoor met een boot: waar wil je naar toe, wat zijn je ankers -beperkingen- en wat 
zorgt voor wind in de zeilen?)) wil, naast het versterken van de binding van Hengelose consumenten 
aan de binnenstad, meer bezoekers uit de regio (vanwege koopkrachtafvloeiing). Daarvoor is geld voor 
promotie nodig. Met name om het slechte imago van Hengelo binnenstad tegen te gaan (dit zit ons écht 
in de weg!). Voor promotie dient ingezet te worden op historisch centrum (een van de mooiste 
voorbeelden van wederopbouw architectuur) /DNA van de stad. Wat Hengelo wind in de zeilen geeft 
zijn de parels: veel zelfstandige winkels en haar gastvrijheid. Er is een bereikbare compacte binnenstad. 
Met mooie evenementen. Zet daar op in. Aandachtspunt is eveneens méér lobbykracht vanuit de retail. 
Top 3 groep roze: 
1. Scherper positioneren Hengelo met betere doelgroepkeuze. De achterdeur op slot: toevloeiing o.b.v 
parels: scherpere positionering. 
2. Compacter en kleiner. Aandacht voor parkeertarieven. Stevig wegnemen negatieve imago in 
beeldvorming (dit zit ons in de weg). 
3. Evenementen/horeca 
Reactie uit de groep: Samen met Hengelo Promotie en gemeente Hengelo is een hoop informatie 
opgehaald inzake DNA Hengelo. Hierop volgend is in grote lijnen een bidbook opgesteld. Susan wil met 
individuele ondernemers in gesprek om dit bidbook af te stemmen. Ilse, Sandra, Ruud en Astrid melden 
zicht aan. Ook andere geïnteresseerden kunnen zich nog melden bij Susan. 
 
Groep geel (afbeelding 4) 
Groep geel laat weten dat ‘de boel op zijn kop gaat’ als de BIZ niet door gaat. Over de verlenging van 
de BIZ mag niet licht gedacht worden. Voorwaarde om de BIZ te realiseren, is om te stoppen met 
negatief zijn over Hengelo centrum en positivisme uit te stralen  over het centrum en de samenwerking. 
Vervolgens zijn zichtbare acties nodig, zodat iedereen succesjes kan vieren. En zodat dit gepromoot 
kan worden richting bezoekers. 
Prioriteiten groep geel: 
Prioriteit 1: BIZ gaat door! Als er niets meer gebeurt, dan is Hengelo op sterven na dood! We moeten 
nadenken welke hulp (evt. van buiten) nodig is om dit te realiseren. 
Prioriteit 2: Communicatie - samen positief zijn. We moeten over onze schaduw heen  stappen. Als wij 
zeggen dat het Stadhuis fantastisch is, dan gaan wij het geloven. Het heeft geen zin om negatief te 
praten. 
Prioriteit 3: zichtbare acties. Een leeg pand bestickeren. Gras op het marktplein. Een zichtbaar 
succesje!!!  



 

  

 

 2019  | 3  

  

Prioriteit 4: Om meer bezoekers te krijgen moet een nulpunt gemaakt worden in promotie. Iedereen 
weet wel hoe over ons gedacht wordt. Maar we moeten ‘welkom in het nieuwe Hengelo’  promoten. 
Reactie uit de groep: Er wordt gevraagd ‘waarom is men zo verdeeld in zo’n kleine stad als Hengelo?’ 
Er wordt toegelicht: er zijn veel overkoepelende organisaties. Er zijn veel groepjes. Er staan véél 
neuzen allemaal verschillende kanten op. Er is gebrek aan een gezamenlijke visie. Deze bijeenkomsten 
zorgen voor een belangrijke ommekeer! 
 
Groep blauw (afbeelding 3) 
Hengelo staat bekend als mooiste wederopbouwstad en heeft historisch besef. Voorbeeld Rotterdam 
Lijnbaan: deze was in verval, is opgepimpt met hulp van eigenaren. Nu wordt de Lijnbaan gezien als 
uniek in Nederland. Dit moeten we ook doen in Hengelo: draai het spel om! 
Top 4 groep blauw: 
1. Start met ‘wat is je DNA’? Zorg dat iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft. Vervolgens moet dat 
gecommuniceerd worden. Dit moeten we in woorden vangen. Voorbeeld: “Enschede is kwantiteit, wij 
kwaliteit. Enschede is anoniem, wij persoonlijk. Enschede is stad, wij zijn dorps.” 
2. Er is veel geld bij de gemeente beschikbaar voor de binennstad. We moeten zorgen dat dat aan de 
juiste dingen besteed wordt. Dus ook daarom moeten we het retailgeluid kanaliseren. 
3. De BIZ is belangrijk, met hulp van gemeente moet dat gerealiseerd worden. 
4. Nieuw idee: er is een sterke horeca in Hengelo. Waarom ga je daar niet van gebruik maken? 
Verschuif dan de koopavond naar de vrijdag. NB: we willen dorp van Twente zijn, waarom niet? Juist in 
de dorpen is de koopavond vaak op vrijdagavond en in de steden op de donderdagavond. 
 

René haalt bij iedereen op wat hij/zij van de bevindingen vindt. David merkt op dat de drie groepen vier 

richtingen gemeen hebben: 
1. Communicatie, samen positief zijn en bewegen richting een platform met het retailgeluid; 
2. Vertrekken vanuit DNA, positioneren en promotie richting bezoekers; 
3. BIZ 2020 organiseren; 
4. Benutten compact centrum, kleine zelfstandigen, tegengaan leegstand, benutten horeca en 
evenementen. 
 
4. ‘Hoe verder?’ 
Er wordt nog kort doorgedacht over het Coach Café. Aanwezigen stellen vast dat dit met zekerheid 
plaats zal vinden in Hengelo! Vooral omdat er verbinding gevonden is met Centrum Management 
Academy én de zogenaamde buitenboordmotor functie voor het realiseren van BIZ 2020 met Peter 
Brouwer (voormalig directeur Bruna). 
 
René geeft zijn reflectie op de avond en eindigt met een inspirerend filmpje. Hij speelt met de zinnen: 
Hart voor Hengelo? Hartelijk Hengelo? Hartelijk bedankt! Aanwezigen dienen bewust te zijn voor het feit 
dat zij een positieve beweging voor Hengelo inzetten. Zie hier het aanstekelijke filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=hO8MwBZl-Vc 

https://www.youtube.com/watch?v=hO8MwBZl-Vc
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INretail zorgt wederom voor een verslag van deze bijeenkomst. Met de bevindingen van deze 
bijeenkomsten op zak zal INretail in overleg met gemeente Hengelo bespreken hoe nu verder. Dit in 
samenhang met Gemeente, SCH en Vierders. Gezien de feestdagen treffen wij elkaar in januari weer.  
 
Tot slot nog je aandacht voor het volgende. Los van bovenstaand vraagt Marcel aan de Hengelose 
ondernemers om hulp voor het volgende: 
Samen met Hogeschool van Amsterdam en een expertgroep (Innovatief Retail Technologie van 
Shopping Tommorrow) wordt het gebruik van technologie in de winkel in kaart gebracht. Hiervoor dient 
een enquête ingevuld te worden. Zou jij deze ‘poll’ willen invullen? Het duurt slechts 2 minuten: 
https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6SDDN3EibXh4UaV 
 
5. Sluiting 
De borrel wordt om 21.25 uur gestart. 
 

  

https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6SDDN3EibXh4UaV
https://www.youtube.com/watch?v=Ar8Y4ssiIGg
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Bijlagen: de oogst van 20 november 
 

 
Afbeelding 1: verwachtingen 
 

 
Afbeelding 2A: groep roze 
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Afbeelding 2B: groep roze 
 

 
Afbeelding 3: groep blauw 
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Afbeelding 4: groep geel 


