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Betreft: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Vereenigingsgebouw  
 
Hengelo, 11 juni 2018 
 
Geacht College, 
Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan Hart van Zuid, de Vereeniging ter inzage. Wij willen hierover 
een korte zienswijze indienen. 
In het Masterplan Hart van Zuid uit 2006 was een parkdeel voorzien op de plaats van het voormalige pand 
van Journé. Wij vinden het teleurstellend, dat het realiseren hiervan, althans voorlopig, geen doorgang kan 
vinden. Naar onze mening komt hierdoor het belang van een groene omgeving van het gerenoveerde 
Vereenigingsgebouw nog duidelijker naar voren. De voorzijde van het Vereenigingsgebouw met bomen en 
struiken is een van de weinige groene longen in het versteende gebied bij de Zuid-uitgang van het NS 
station en de entree naar het Hart van Zuid.  

• Een groen vooraanzicht levert een niet weg te denken bijdrage aan de beeldbepalende waarde van 
het historische Vereenigingsgebouw bij de entree van Hart van Zuid via het openbaar vervoer en de 
Europatunnel.  

• De nu aanwezige hoeveelheid groen in het plangebied is van groot belang voor de steeds verder 
versteende stadsomgeving in verband met voorkomen van de hittestress.  

• Het water opnemend vermogen van het huidige groene gebied levert een bijdrage aan het 
waterbeheer.      

In het ontwerp Bestemmingsplan wordt zeer algemeen de horecabestemming aangegeven en naast de 
nieuwe gebouwtjes met hotelfunctie in het hele gebied de mogelijkheid geschapen voor zowel parkeren als 
groen. De bedoeling is deze verdeling in een Inrichtingsplan onder te brengen. Wij mochten een ontwerp 
Inrichtingsplan inzien. Hier zijn wij zeer enthousiast over: een belangrijk deel van de oppervlakte ten 
Westen van het Vereenigingsgebouw wordt ingericht met water en groen. Het parkeren wordt 
geconcentreerd tussen Vereenigingsgebouw en de nieuwe logeerhuizen. 
Wij zouden nu graag zien dat dit ontwerp Inrichtingsplan overgenomen wordt in het bestemmingsplan, dus 
met een uitgewerkt deel voor groen in het Westen en eventueel parkeren in het Oosten van het 
bestemmingsplangebied, zoals dit ook voor de gebouwen is voorzien. De NMRH wil graag dat het groene 
gebied aan de voorzijde van het Vereenigingsgebouw geborgd wordt in het bestemmingsplan.  
 
Wij zijn benieuwd of dit toch tot de mogelijkheden behoort, gezien het blijvend belang ervan. 
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