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De raad wordt onder meer voorgesteld om:
1. Kennis nemen van het definitief ontwerp van het project
marktplein/herinrichting winkelstraten.
2. Kennis nemen van de totale kosten van € 9.070.000 van het project
marktplein/herinrichting winkelstraten.
3. Een krediet van € 5.025.000 ter beschikking te stellen voor dat deel van
de kosten waarvan de bevoegdheid bij de raad ligt
4. In te stemmen met de dekking van dit krediet.

Historie

In 2017 is het integraal actieplan voor een vitale binnenstad vastgesteld. Eén
van de belangrijke acties die daarin is opgenomen is een integrale herinrichting
van het Marktplein. Na het niet doorgaan van de plannen voor de Hijschkamer
op het marktplein moest er een nieuw plan voor het marktplein worden
gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad het college heeft
opgedragen om met een nieuw plan te komen dat in co-creatie met de stad tot
stand moest komen.
Op 2 juli 2020 (zaaknummer 3081492) heeft de gemeenteraad de inhoudelijke
kaders en de proceskaders hiervoor vastgesteld.
Door middel van co-creatie zijn de wensen van de inwoners van Hengelo door
Okra landschapsarchitecten vertaald in een nieuw ontwerp voor het Marktplein.
Dit betrof een concept ontwerp dat op hoofdlijnen aangeeft hoe het Marktplein
eruit gaat zien en dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 31 maart 2021
(zaaknummer 3182510). Het ontwerp is in de maanden daarna verder
gedetailleerd en technisch uitgewerkt om vervolgens te worden vertaald in een
definitief ontwerp dat de basis is voor de uitvoering.
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Naast de plannen voor het marktplein zijn de plannen voor de herinrichting van
de omliggende winkelstraten verder uitgewerkt en aangepast aan het ontwerp
van het marktplein.
Hiermee wordt dit deel van de stad zowel ondergronds als bovengronds op
hetzelfde niveau als de Enschedesestraat, Burgemeester Jansenplein en de
openbare ruimte rondom het stadhuis gebracht.
De detaillering en uitwerking is tot stand gekomen binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde kaders die in het door de raad vastgestelde
conceptplan reeds als uitgangspunt genomen zijn. Volgens het voorstel vanuit
het college voldoet het voorliggend ontwerp volledig aan de vastgestelde
inhoudelijke kaders.
Op 31 maart 2021 is een motie aangenomen om te komen tot een
vergunningsvrije zone voor kleine evenementen op het Marktplein. Het college
komt middels dit raadsadvies met een toelichting op de uitvoering van die motie.
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De politieke markt start met een inleidende presentatie (max. 20 minuten) over
het voorliggende raadsvoorstel en de inhoud van het definitieve ontwerp. Het
stellen van korte verduidelijkende vragen is toegestaan.
Na de presentatie volgt er een ronde langs de fracties en leden om hun oordeel
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te geven over het voorliggende raadsvoorstel. De fracties en leden wordt
gevraagd om in hun termijn aan te geven of men akkoord kan gaan met het ter
beschikking stellen van het krediet en de voorgestelde wijze van dekking,
evenals de andere beslispunten in het dictum van het voorliggende raadsbesluit.
Daarbij kunnen fracties ook inbrengen wanneer dit ontwerp in hun ogen af zou
wijken van de vastgestelde inhoudelijke kaders.
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