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Inleiding

Hart van Zuid was vroeger het hart van de industrie in Hengelo. Nu is het gebied volop in ontwikkeling. 
Het industriële erfgoed wordt herontwikkeld naar een plek waar mensen wonen, werken en recreëren. 
Ook zitten er al mooie functies en publiekstrekkers in het gebied, zoals Oyfo, Metropool en het ROC van 
Twente.

De gemeente wil graag weten wat het algemene sentiment onder inwoners is over dit gebied. Daarom is 
er een peiling gehouden onder het HengeloPanel en zijn mensen via de sociale mediakanalen van de 
gemeente benaderd.
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Inleiding

Respons
De peiling is van 31 mei tot en met 14 juni 2022 uitgezet onder het panel. In deze periode zijn per e-mail 
een uitnodiging en een herinnering verstuurd naar de panelleden. Van de 1443 leden van het 
HengeloPanel hebben 671 de vragenlijst volledig ingevuld (46,5%).

Naast het panel is de vragenlijst ook uitgezet via een link die gedeeld is op de sociale media kanalen 
van de gemeente. Via deze link konden inwoners van de gemeente deelnemen aan het onderzoek. In 
totaal hebben 182 mensen de vragenlijst via sociale media volledig ingevuld.

In deze rapportage hebben we het bij het presenteren van de resultaten over ‘inwoners’. Hiermee 
bedoelen we de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld.
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Inleiding
Het HengeloPanel
Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keer per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de 
gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo. De resultaten gebruikt de 
gemeente bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Alle inwoners uit de gemeente Hengelo vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het 
HengeloPanel.

Participatief panel
Het HengeloPanel bestaat uit een mix van inwoners van 18 jaar en ouder. Het zijn inwoners die willen meedenken over plannen en activiteiten 
van de gemeente. In dit onderzoek vertegenwoordigd de panelleden niet de mening van alle Hengeloërs. De onderzoeksresultaten kunnen 
maatschappelijke problemen onder de aandacht brengen en worden meegenomen in het te voeren beleid.

Leeswijzer
In de hoofdstukken hierna bespreken we de resultaten van het onderzoek.
In sommige van de figuren in dit rapport komen de totaalpercentages op 99 of op 101 uit. Dit komt door afronding. Bij vragen waarbij mensen 
meerdere antwoorden konden aanvinken kan het percentage hoger dan 100 procent uitkomen.
Bij de figuren wordt middels ‘N=…’ het aantal deelnemende personen per vraag weergegeven. Dit aantal kan per vraag verschillen, omdat niet 
alle mensen alle vragen hebben ingevuld of omdat de (vervolg)vraag op basis van een eerder gegeven antwoord alleen van toepassing is voor 
een deel van de respondenten. Waar ‘N_min.=…’ staat wordt het minimaal aantal respondenten voor de vragen of stellingen in de figuur 
bedoeld.
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Samenvatting

Hart van Zuid
Van de mensen heeft 99% wel eens van Hart van Zuid gehoord. Het gebied is over het algemeen goed bekend, het 
merendeel kent het gebied redelijk tot zeer goed.
De mensen die Hart van Zuid kennen (of alleen van naam) hebben overwegend een (zeer) positief beeld van het 
gebied (58%). Een derde staat er neutraal tegenover (31%).

Bezoek Hart van Zuid
Het gebied wordt door 86 procent van de mensen wel eens bezocht. 23 procent bezoekt het gebied dagelijks en 38 
procent 12 of meer keer per jaar, maar niet dagelijks. Het voornaamste bezoekdoel is winkelen (68%).

Ideeën of tips
Mensen hebben ideeën of tips aan de gemeente gegeven voor het gebied. Veelal wordt het behoud van het 
industriële en culturele erfgoed genoemd. Daarnaast zien mensen graag betaalbare woningen in het gebied gebouwd  
worden, maar daarbij wordt wel opgemerkt dat het niet volgebouwd moet worden en dat er ruimte moet zijn voor een 
groene omgeving.
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Hart van Zuid

Veel mensen hebben van Hart van Zuid gehoord
Van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld geeft

                                                 

                                                                           aan wel eens van ‘Hart van Zuid’ gehoord te hebben.
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Hart van Zuid 

Hart van Zuid goed bekend
Het gebied Hart van Zuid is bij een grote meerderheid redelijk tot zeer goed bekend. Van de mensen 
kent 19 procent het ‘zeer goed’, een derde (32%) kent het ‘goed’ en ook een derde kent het ‘redelijk 
goed’ (34%).  

14 procent kent het gebied alleen van naam en 1 procent kent het niet.
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Hart van Zuid

Overwegend positief beeld gebied
Aan de mensen die Hart van Zuid kennen (of alleen van naam), zijn een aantal vervolgvragen 
gesteld.

Op de vraag waar ze het gebied van kennen, zijn  ruim 850 antwoorden gegeven. Mensen zeggen 
onder andere dat ze er (vlakbij) wonen, werken of het gebied kennen door een bezoek aan Oyfo of 
Metropool. Alle reacties zijn aan de gemeente Hengelo overhandigd.

Het beeld dat mensen van Hart van Zuid hebben is overwegend (zeer) positief (58%). Een derde 
staat er neutraal tegenover (31%) en 4 procent is (zeer) negatief. 7 procent weet het niet. Mensen 
konden een toelichting geven op deze vraag, alle antwoorden zijn aan de gemeente doorgezet.
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Bezoek Hart van Zuid 

Gebied vaak bezocht
Van de mensen die Hart van Zuid kennen, of alleen van naam, bezoekt 86 procent het gebied 
wel eens. 

23 procent van deze mensen bezoekt het gebied dagelijks en 38 procent 12 of meer keer per 
jaar, maar niet dagelijks. Twee procent bezoekt Hart van Zuid één keer per jaar of minder.
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Bezoek Hart van Zuid

Voornaamste bezoekdoel is winkelen
Het merendeel bezoekt het gebied om te winkelen (68%) of komt er doorheen op weg naar 
een andere plek (49%). 41 procent brengt een bezoek voor recreatieve doeleinden zoals een 
café, Metropool, Oyfo of het bekijken van industrieel erfgoed (41%).
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Ideeën en tips voor Hart van Zuid

Tot slot is aan iedereen gevraagd of ze tips of ideeën hebben voor het gebied. Hierop zijn 
verschillende reacties gekomen. 

Mensen zeggen onder andere dat het industriële en culturele erfgoed gekoesterd moet 
worden; 'Wees zuinig op de oude industriële gebouwen. Ze zijn een rijke historie voor Hengelo. 
Teveel is helaas al verdwenen'. 

Daarnaast zien mensen graag dat er betaalbare woningen in het gebied gebouwd worden. 
Maar daarbij wordt wel vaak gezegd dat er geen hoogbouw moet worden gebouwd. Ook 
zeggen meerdere mensen dat het gebied niet volgebouwd moet worden, maar dat er ruimte 
moet zijn voor een groene omgeving.

Alle antwoorden op deze vraag zijn aan de gemeente doorgezet.
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