Workshop 3
20.30 - 21.00 uur
HET GOEDE BOERENERF (Zu0.105)

Hoe kan het traditionele Twentse boerenerf ruimte bieden aan vernieuwing? Bedenk
vernieuwingen en teken hoe deze op het erf kunnen worden ingepast.

ONTWERP DE PERFECTE STADSRAND (Zu.0113)

Hoe gebruik en beleef je de stadsrand? Ontwerp in groepjes de ideale stadsrand,
geef aan wat je er kunt doen en hoe de stadsrand er dan uitziet.

DE PERFECTE HOUTWAL (No0.401a)

Workshop 1

Waarom zijn houtwallen belangrijk en waaruit bestaat een goede Twenste houtwal?
Beoordeel bestaande houtwallen, kies de perfecte houtwal en geef aan waarom.

19.10 - 19.40
VUL EEN MARKTKRAAM (Zu0.104)
WAT KAN ER IN HET BUITENGEBIED (Zu.0113)
Hoe creëren we lokale voedselkringlopen? Bedenk mogelijkheden om voedselproducten

Welke (economische) functies passen in het buitengebied? En waarom? Bedenk passende
uit het Hengelose buitengebied aan de stedeling te verkopen.
functies en bepaal welke (positieve en negatieve) effecten deze hebben op de omgeving.
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TWEKKELO (Zu0.115) - is een vervolg van ronde 2
ENERGIE VOOR HENGELO (No0.401a)
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MAAK DE BESTE ROUTE LANGS DE HOTSPOTS (Zu.0113)

Waar liggen de recreatieve hotspots in ons buitengebied? Maak een route langs de
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blijft en we ruimte kunnen blijven bieden voor nieuwe ontwikkelingen?
Wat is waardevol, wat kan anders en waar liggen kansen?

ONTWIKKEL NATUUR (Zu0.111)

Inloop
18.00 – 18.30
Hoe kan het buitengebied meer natuur ‘produceren’? Wat is de mooiste natuur in het
Hengelose buitengebied? Maak samen een lijst van voorstellen voor natuurontwerp.
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18.30 – 18.35
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ENERGIE3VOOR HENGELO (No0.401a)
Workshop
20.30 – 21.00
Aan welke voorwaarden moet een windmolen of zonneveld voldoen om kans te maken op
een plek in Hengelo? Bedenk samen wanneer een energielandschap
Afsluiting
21.00 – 21.15acceptabel is.
Borrel

21.15 – 22.00

TWEKKELO (Zu0.115) - wordt vervolgd in ronde 3

Wat is het wensbeeld voor Twekkelo in de toekomst? Bepaal samen welke doelen
belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken. omgevingsvisiehengelo.nl

Workshop 1

Workshop 2

19.10 - 19.40

19.50 - 20.20

WAT KAN ER IN HET BUITENGEBIED (Zu.0113)

Welke (economische) functies passen in het buitengebied? En waarom? Bedenk passende
functies en bepaal welke (positieve en negatieve) effecten deze hebben op de omgeving.

MAAK DE BESTE ROUTE LANGS DE HOTSPOTS (Zu.0113)

Waar liggen de recreatieve hotspots in ons buitengebied? Maak een route langs de
hoogtepunten waar je je familie een dagje mee naartoe zou nemen.

VORMGEVEN AAN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW (Zu0.115)

ONTWIKKEL NATUUR (Zu0.111)

BEWEEG MEER (Zu0.111)

NOABERSCHAP (Zu0.114)

Wat betekent natuurinclusieve landbouw eigenlijk precies? Verken samen de kansen
en mogelijkheden hoe natuur en landbouw geïntegreerd kunnen worden.

Hoe stimuleren we stedelingen om het buitengebied van Hengelo te bezoeken? Bedenk
voorstellen om ze naar het buitengebied te lokken en in beweging te krijgen. Kies een
doelgroep: jongeren, je buurman/buurvrouw, jezelf.

Hoe kan het buitengebied meer natuur ‘produceren’? Wat is de mooiste natuur in het
Hengelose buitengebied? Maak samen een lijst van voorstellen voor natuurontwerp.

Hoe versterken we de onderlinge betrokkenheid in het buiten gebied? Bepaal wat er al
samen wordt georganiseerd, waar nog meer behoefte aan is en wat ervoor nodig is om dat
te realiseren.

ENERGIE VOOR HENGELO (No0.401a)

ENERGIE VOOR HENGELO (No0.401a)

VERHALEN TRADITIES UIT HET GEBIED (Zu0.114)

TWEKKELO (Zu0.115) - wordt vervolgd in ronde 3

Welke verhalen en tradities zitten er in het buitengebied verstopt? Vertel je verhaal over
een plek en bepaal samen hoe we dit verhaal zichtbaar kunnen maken.

Wat is het wensbeeld voor Twekkelo in de toekomst? Bepaal samen welke doelen
belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

DRIENE (Zu0.105)

WOOLDE (Zu0.104)

Aan welke voorwaarden moet een windmolen of zonneveld voldoen om kans te maken op
een plek in Hengelo? Bedenk samen wanneer een energielandschap acceptabel is.

Wat is het wensbeeld voor Driene in de toekomst? Bepaal samen welke doelen belangrijk
zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Aan welke voorwaarden moet een windmolen of zonneveld voldoen om kans te maken op
een plek in Hengelo? Bedenk samen wanneer een energielandschap acceptabel is.

Wat is het wensbeeld voor Woolde in de toekomst? Bepaal samen welke doelen en
ambities belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

BUITENGEBIED NOORD (in de buurt van Deurningen) (Zu0.104)

BECKUM KERN (Zu0.112) - is een vervolg van ronde 1

BECKUM KERN (Zu0.112) - wordt vervolgd in ronde 2

MAAK DE BESTE ROUTE LANGS DE HOTSPOTS - JONGEREN (Zu0.105)

Wat is het wensbeeld voor buitengebied Noord in de toekomst? Bepaal samen welke
doelen belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Wat is het wensbeeld voor Beckum in de toekomst?
Bepaal samen welke doelen belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Wat is het wensbeeld voor Beckum in de toekomst? Bepaal samen welke doelen belangrijk
zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Waar liggen de recreatieve hotspots in ons buitengebied? Maak een route langs de
hoogtepunten waar je je familie een dagje mee naartoe zou nemen.

