Toelichting verbeterontwerp De Strip in Hengelo (Gld.)
De basis voor dit verbeterontwerp ligt in de Zomer’18 Visie. Die beschrijft de visie op een compact
centrum van Hengelo met bruisende winkels, goede dienstverlening en volop horecagelegenheden.
De entrees van het centrum worden duidelijk gemarkeerd met groen en ‘Hengelse kunst’. Het is
straks duidelijk dat u het centrum binnenkomt. Zo’n entreemarkering willen we maken bij Ter Stal.
In het woningbouwproject op de hoek Schoolstraat-Raadhuisstraat is herinrichting van de stoep
meegenomen. De bomen die er staan zijn gezond en blijven behouden. Er wordt een groene haag
toegevoegd onder de bomen, waardoor er meer ruimte op de stoep is voor een wandelaar met
kinderwagen, rollator of iemand in een rolstoel.
Het plangebied van het verbeterontwerp voor De Strip loopt van de Schoolstraat tot de Kerkstraat.
Op de kruising Schoolstraat-Raadhuisstraat wordt de versmalling op de Raadhuisstraat aangepakt.
Het obstakel dat er nu voor zorgt dat fietsers moeten uitwijken, wordt verwijderd. Daarvoor in de
plaats komt een zogenoemde punaise. Dat is een ronde verhoging in het straatwerk. Deze zorgt er
net als een drempel voor dat autoverkeer vaart moet minderen.
Op de kruising komt langs de Raadhuisstraat een plantvak. Kleurrijke beplanting vormt de groene
dooradering van het centrum en verbindt plekken met elkaar. De groenvakken die al een kwalitatief
hoogwaardige uitstraling hebben, worden behouden. Waar nodig wordt beplanting verbeterd. Nieuwe
vakken en plekken worden met soortgelijke beplanting aangevuld. Ook aan het groen herken je dat je
in het centrum van Hengelo bent. Afwisseling in kleur, variatie in textuur en seizoensbeleving vormen
hierbij belangrijke uitgangspunten.
De ‘Hengelse strip’ biedt plaats aan parkeren, ontspanning, verblijf en ontmoeten met heldere
wandelroutes met rustpunten en groen. Dat geeft verkoeling en aanleiding tot spelen.
De Raadhuisstraat wordt van de Schoolstraat tot de Kerkstraat een fraaie promenade. Het oude
gemeentehuis neemt een bijzondere positie in op de ‘Hengelse strip’. Het is een prachtige
horecavoorziening met een terras op het zuiden. Het terras krijgt extra beschutting met een groene
haag.
Op de parkeerplaats bij de Albert Heijn voor wordt ruimte gemaakt voor pakketbezorgers. Zij kunnen
daar gemakkelijk en veilig laden en lossen. Langs het pad naar de parkeerplaats aan de achterzijde
van de AH komen extra fietsbeugels om de fiets te parkeren en krijgt het groen meer ruimte. De
ondergrond wordt verbeterd zodat beplanting beter aanslaat.
Een opvallend elipsvormig (water)element zorgt voor levendigheid op het pleintje tussen de AH, het
gezondheidscentrum en het oude gemeentehuis. Het trekt mensen aan, geeft reuring en maakt het
verblijf tot een belevenis.
Het element is een betonnen verhoging zoals die ook in de Kerkstraat zijn terug te vinden. De rand
wordt op de punten voorzien van hout als zitgelegenheid. Het element wordt gevuld met kleurrijke
beplanting en indien mogelijk een veilige (water)speelaanleiding. Ook om het element worden
beschut in de groene haag bankjes geplaats om ontmoeting te faciliteren.
De donkerrode baan over De Strip is bijzondere bestrating om bij te dragen aan spelen en vitaliteit. In
het straatwerk wordt een ‘atletiek’baan aangebracht om een sprintje te trekken.
Op de parkeerplaats voor het Gezondheidscentrum worden de twee extra parkeerplaatsen definitief
en de bestrating uniform gemaakt. De paaltjes blijven zodat marktkramen de parkeerplaats eenvoudig
kunnen gebruiken.
In de ‘voortuin’ van het Gezondheidscentrum is er ruimte om te spelen. Het is niet de bedoeling dat
hier de hond wordt uitgelaten. Met groen worden de ondergrondse afvalbakken wat meer aan het
zicht onttrokken.

In het plantsoen met de Beatrixboom is de grootste ingreep het verbeteren van de
grondsamenstelling bij de boom. Waardoor we hopen dat deze weer vitaal wordt.

