
STADSCAFÉ	   DE	   SPONTANE	   STAD	   |	   GAMECHANGEN	   IN	   DE	  
TOEKOMSTBESTENDIGE	   BINNENSTAD	   |	   DONDERDAG	   01	   OKTOBER	  
2015	  |	  20.00	  UUR	  |	  BIBLIOTHEEK	  HENGELO	  |	  BEURSSTRAAT	  34 

 
Op	  donderdag	  1	  oktober	  om	  20.00	  uur	  staat	  tijdens	  het	  tweede	  Stadscafé	  ‘De	  Spontane	  
Stad’	  de	  toekomstbestendige	  binnenstad	  van	  Hengelo	  centraal.	  Na	  vijf	  vlotte	  pitches	  
door	  Marcel	  Elferink	  (Gemeente	  Hengelo),	  Maarten	  Vonk	  (Rabobank),	  Harry	  Rupert	  
(Welbions),	  Stephanie	  ter	  Borg	  (Saxion)	  en	  Joram	  Wortman	  (Provincie	  Overijssel)	  
gaan	  we	  GameChangen.	  Dat	  betekent	  samen	  aan	  de	  slag	  met	  de	  pitchers	  om	  hen	  te	  
helpen	  met	  de	  stevige	  uitdagingen	  waar	  zij	  momenteel	  in	  de	  binnenstad	  van	  Hengelo	  
mee	  te	  dealen	  hebben.	  	  

 
Samen	  mobiliseren	  van	  kracht!	  
Wij	  geloven	  dat	  de	  toekomstbestendige	  binnenstad	  niet	  alleen	  een	  kwestie	  is	  van	  
leegstand	  vullen	  en	  straatstenen	  leggen,	  maar	  ook	  van	  reuring	  en	  beweging.	  Een	  
beweging	  die	  gemobiliseerd	  wordt	  door	  de	  gezamenlijke	  partijen,	  om	  initiatieven	  in	  de	  
binnenstad	  mogelijk	  te	  maken.	  De	  binnenstad	  moet	  het	  hart	  van	  de	  gemeenschap	  
zijn,	  een	  bruisende	  kern,	  zeker	  nu	  blijkt	  dat	  ook	  in	  Overijssel	  steeds	  meer	  inwoners	  
naar	  de	  stad	  trekken.	  	  

We	  willen	  met	  dit	  Stadscafé	  de	  Spontane	  Stad,	  samen	  georganiseerd	  door	  Provincie	  
Overijssel,	  TriMotion,	  de	  Pilot	  Spontane	  Binnenstad	  Twente,	  Netwerkstad	  Twente,	  
Saxion	  en	  Gemeente	  Hengelo,	  u	  inspireren	  om	  samen	  de	  urgente	  lokale	  uitdagingen	  
op	  te	  pakken.	  Er	  staat	  veel	  in	  de	  steigers	  en	  dit	  Stadscafé	  is	  het	  startsein	  om	  hiermee	  
los	  te	  gaan.	  	  
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De	  line-‐up	  
Frank	  Kerckhaert	  modereert	  de	  avond.	  Frank	  is	  oud-‐burgemeester	  van	  Hengelo	  en	  nu	  
onder	  meer	  directeur	  van	  KISS	  (Kennis	  Instituut	  Stedelijke	  Samenleving	  in	  
Overijssel).	  Hij	  daagt	  na	  een	  kort	  gesprek	  met	  Henk	  Dassen,	  centrummanagement	  
Hengelo,	  en	  Nienke	  Goossen	  van	  de	  GameChange	  Karavaan,	  de	  pitchers	  uit	  om	  hun	  
vragen	  aan	  u	  voor	  te	  leggen.	  De	  pitches	  worden	  gegeven	  door: 

*	  Marcel	  Elferink,	  wethouder	  binnenstad	  van	  de	  gemeente	  Hengelo	  	  
*	  Maarten	  Vonk,	  directie-‐voorzitter	  van	  Rabobank	  Centraal	  Twente	  	  
*	  Harry	  Rupert,	  directeur-‐bestuurder	  bij	  woningstichting	  Welbions	  	  
*	  Stephanie	  ter	  Borg,	  directeur	  Academie	  Bestuur,	  Recht	  en	  Ruimte	  bij	  Saxion	  
*	  Joram	  Wortman,	  manager	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  bij	  de	  provincie	  Overijssel	  	  

Frank	  Kerckhaert	  sluit	  de	  avond	  af	  met	  een	  pittig	  vraaggesprek	  met	  wethouder	  Marcel	  
Elferink	  en	  gedeputeerde	  Monique	  van	  Haaf.	  Want	  staan	  ook	  provincie	  en	  gemeente	  
straks	  klaar	  om	  te	  doen	  wat	  nodig	  is?	  Na	  dit	  gesprek	  staat	  de	  borrel	  klaar.	  

Komt	  u	  ook	  gamechangen?	  
Deelt	  u	  de	  passie	  en	  de	  noodzaak	  om	  bij	  te	  dragen,	  te	  DOEN	  en	  hebt	  u	  ideeën	  die	  u	  
graag	  deelt	  met	  anderen?	  Ga	  dan	  na	  de	  pitches	  gamechangen	  op	  een	  van	  de	  vijf	  
marktplaatsen	  en	  doe	  mee	  in	  het	  oplossen	  van	  deze	  vijf	  lokale	  uitdagingen.	  

Aanvang:	  	   20:00	  uur,	  zaal	  open	  vanaf	  19.30	  uur.	  	  
Toegang:	  	   gratis,	  aanmelden	  niet	  nodig  
Locatie:	   Bibliotheek	  Hengelo,	  Beursstraat	  34,	  Hengelo.	  


