Amendement: gelijk speelveld horeca en evenementen Marktplein
De gemeenteraad van Hengelo ter vergadering bijeen op 2 juli 2020,
Gelezen agendapunt C06
 Voorstel kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein met nummer: 3081492
Is van mening dat
 De invulling van het Marktplein alleen maar succesvol kan worden en reuring kan
brengen als zowel de horeca en de eventuele evenementen een gelijk speelveld
(voorwaarden) krijgen als voor de rest van de binnenstad gelden;
 De huidige kaders daarvoor te beperkt zijn of tot beperking zorgen.
Amendeert het voorstel voor de Gemeenteraad als volgt:
3.2 Beleven
 Het plein moet een centraal punt worden in de stad. Het moet gericht zijn op
ontmoeting en activiteiten. Een zogenoemd “Doe Plein’’, dat leidt tot meer beleving in
de stad en meer bezoekers naar de stad trekt en deze langer vasthoud. Ontmoeten
en doen staan centraal en dat zorgt voor reuring. Het hoeft echter niet de
megatrekker van de stad te zijn, maar complementair aan het horecaplein en
evenementenplein rondom het Burgemeester Jansenplein. Het moet passen in het
DNA van de stad. Een mix van horeca en winkels rondom het plein is gewenst, maar
horeca is in dat opzicht winkel ondersteunend en heeft de openingstijden die zich
hieraan conformeren (in principe tot 22.00 uur). De kiosk mag een nieuwe invulling
krijgen op het plein. Het is geen gemeentelijk- of rijksmonument. Het is echter wel
onderdeel van de wederopbouwarchitectuur. Het marktplein moet geen tweede
horeca- en/of evenementenplein worden. Echter moet het wel mogelijk blijven om
kleinschalige evenementen te houden op het plein. Spelen, beleven en cultuur
kunnen hierbij trekkers zijn om mensen te laten genieten en verblijven in de stad.
Dient als volgt te worden aangepast:
3.2 Beleven
 Het Marktplein moet een centraal punt worden in de stad. Het moet gericht zijn op
beleven, ontmoeten en activiteiten. Een zogenoemd “Doe Plein’’, dat leidt tot meer
beleving in de stad en meer bezoekers naar de stad trekt en deze langer vasthoud.
Ontmoeten, genieten en doen staan centraal en dat zorgt voor reuring. Het
Marktplein wordt, qua voorwaarden, gelijk aan het horecaplein en evenementenplein
rondom het Burgemeester Jansenplein. Een mix en uitbreiding van horeca en winkels
rondom het Marktplein is dringend gewenst. De kiosk mag een nieuwe invulling
krijgen op het Marktplein. Het is geen gemeentelijk- of rijksmonument. Het is echter
wel onderdeel van de wederopbouwarchitectuur. Het Marktplein wordt een tweede
horeca- en/of evenementenplein. Spelen, beleven en cultuur kunnen hierbij extra
trekkers zijn om mensen te laten genieten en verblijven in de stad.

en gaat over tot de orde van de dag.
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