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VERANTWOORDING
De resultaten van de stadsdialoog geven een eerste beeld van de dromen, zorgen en inspiratie van 
inwoners over de toekomst van Enschede. We hebben in de periode 15 februari t/m 2 maart 2022 
onder de naam ‘Kracht van Enschede’ drie vragen gesteld aan inwoners: Wat zijn uw dromen? 
Wat zijn uw zorgen? Waar haalt u inspiratie uit? Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt 
van social media, het inwonerspanel via Kennispunt Twente en persoonlijke interviews. 
Dat heeft circa 1500 reacties opgeleverd. We hebben alle reacties verwerkt en samengevat 
in thema’s en vervolgens uitgebeeld in vijf moodboards. 



DE SOCIALE STAD
▬   Mensgerichte gemeente waar we trots op zijn
▬   Voldoende betaalbare woningen voor alle groepen inwoners
▬   Respect en verdraagzaamheid naar de ander
▬   Voorzieningen dichtbij 
▬   Ontmoeting en activiteiten 

- buurthuis en op wijkniveau; 
- sport en spel: speel- en beweegpleinen voor jong en oud 
- hangplekken voor de jeugd 
- Maak slim gebruik van de al aanwezige initiatieven

▬   Geen eenzaamheid maar omkijken naar elkaar
▬   Stimuleren gezonde leefstijl; Enschede wordt gezondste stad 

van (oost)Nederland
▬   Kansengelijkheid
▬   Mensen met een beperking kunnen ook passend 

wonen, werken, sporten en recreëren



DE BRUISENDE STAD
▬   Meer cultuur in de binnenstad èn in de wijken
▬   Meer unieke en lokale winkels en horeca in de binnenstad, 

we willen wat te kiezen hebben 
▬   Toegangswegen naar Enschede moeten 

een warm welkom uitstralen
▬   Enschede als metropool van Nederland 
▬   Creatiever en kleurrijker  aanbod voor studenten 

in de binnenstad
▬   Aantrekkelijke woonwijken
▬   Dorpen met eigen karakter en identiteit
▬   Recreatieve evenementen/daguitjes attracties
▬   Slow fashion in relatie tot textielverleden



DE GROENE

DUURZAME STAD
▬   Enschede groenste stad van Europa
▬   Duurzame energie ook in woningen en bedrijfspanden
▬   Meer groen en water in centrum en wijken
▬   In stand houden, uitbreiden groen, meer parken en bomen
▬   Goed beheer, onderhoud en ruimte voor bomen
▬   Bedrijventerreinen vormen oases van groene woon- en 

werkgemeenschappen (idem) met voedselbossen
▬   Voor inrichting van de stad kun je inspiratie opdoen 

uit foto’s uit het jaar 1900



DE INNOVATIEVE

ONDERNEMENDE STAD
▬   Voldoende werkgelegenheid voor alle groepen in de samenleving
▬   Aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen in de stad
▬   Innovatief en creatief woningaanbod
▬   Aandacht voor kunst en cultuur; behoud en zichtbaarheid van de 

historische waarde
▬   Uitblinken! Durf te concurreren met de randstad
▬   Meer ruimte voor innovatie door bijvoorbeeld belevingstuinen, 

bouw- en ontwerpwedstrijden
▬   Aandacht voor bereikbaarheid ten opzichte van de rest 

van Nederland



DE SCHONE

VEILIGE STAD
▬   Criminaliteit neemt af; minder drugsoverlast
▬   De stad is schoon; geen afval op straat en bij afvalcontainers
▬   Schone en aantrekkelijke woonwijken
▬   Huizen, wegen, groen in buurten zijn goed onderhouden, 

wat stuk is wordt hersteld
▬   Betere verkeersveiligheid
▬   Autoluwe stad
▬   Studenten meer spreiden over de stad
▬   Fiets- en voetgangersvriendelijk
▬   Goed openbaar vervoer 
▬   Voldoende (gratis) parkeervoorzieningen
▬   Goede en veilige doorstroom verkeer
▬   Parkeren op een transferium in combinatie met 

openbaar vervoer


