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Bijlagen
Bijlage A) Begrippenlijst
Communicatiestrategie – De manier waarop een organisatie transacties en interacties aangaat met
haar interne en externe omgeving om sterke relaties en een krachtige reputatie op te bouwen. Een
effectieve communicatiestrategie zorgt voor focus en consistentie in de communicatie (Michels,
2016).
Gemeente Hof van Twente – Gemeente Hof van Twente is een gemeente die bestaat sinds 2001. De
gemeente bestaat uit de zes kernen Goor, Bentelo, Hengevelde, Delden, Diepenheim en Markelo.
Daarnaast heeft de gemeente nog dertien buurtschappen. De gemeente kent ongeveer 35.000
inwoners (Gemeente Hof van Twente, 2018).
HofMarketing – HofMarketing is een stichting, die momenteel wordt opgericht door gemeente Hof
van Twente. De stichting HofMarketing moet uitgroeien tot een zelfstandige organisatie.
Hof van Twente – Hof van Twente is het gebied waarin de zes kernen en dertien buurtschappen
liggen. De overkoepelende gemeente hiervan is gemeente Hof van Twente (Gemeente Hof van
Twente, 2018).
Kernen – Kernen (ook wel woonkernen) zijn woonplaatsen.
Noaberschap – Noaberschap is een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap van buren
(oftewel noabers). Alle buren hebben een ‘noaberplicht’. Dit is de verplichting om andere buren met
raad en daad bij te staan (Wikipedia, 2017).
Profilering – Profilering impliceert een profiel aanbrengen, de aandacht op een voordeel vestigen,
waardoor (potentiële) klanten voor jouw organisatie, product, dienst of merk kiezen. Profilering heet
in de marketing en branding positionering (Go! Total Branding, 2016).
Promotie (van een gebied) – Een goede positionering, vertaald naar een aansprekende ‘brand’, een
daarop aansluitende ontwikkeling en sterke promotie, helpt een gebied succesvol te worden.
Oftewel, een gebied te worden waar de doelgroep graag komt. Om te wonen, te winkelen, te
recreëren of te ondernemen.’ (Bureau Buhrs, 2018) Een andere omschrijving is ‘gebiedsmarketing’.
Twente – Twente is een landstreek of regio in het oosten van Nederland. De regio kent 14
gemeenten en 626.586 inwoners (Regio Twente, 2018).
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Bijlage B) Survey ‘Onderzoek naar wonen in Hof van Twente’
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Bijlage C) Antwoorden eerder onderzoek
Gemeente Hof van Twente heeft een kleinschalig onderzoek gedaan naar de meningen van de
inwoners van Hof van Twente. Dit onderzoek is gehouden voor het project ‘Dit is mijn hof’. Er is een
enquête opgesteld met twaalf vragen over het gebied Hof van Twente. Hier werden de respondenten
onder andere gevraagd om hun woongebied een cijfer te geven, hun mening te uiten over het gebied
en sterke punten aan te geven. De enquête is ingevuld door 35 mensen. Hiervan zijn negen
respondenten halverwege gestopt. Het onderzoek is daarmee niet generaliseerbaar voor de 35.013
inwoners van gemeente Hof van Twente. In de vraagstelling wordt gebruik gemaakt van ‘positieve’
woorden, zoals ‘mooi’ en ‘trots’. Het kan zijn dat deze woorden de respondenten hebben beïnvloed.
De antwoorden uit deze enquête worden gebruikt als antwoordmogelijkheden op vraag … in de
survey van dit onderzoeksrapport (zie bijlage B voor de hele survey). De vraag luidt als volgt: ‘Wat
vindt u kenmerkend aan het gebied Hof van Twente?’. Om de juiste antwoorden te gebruiken, zijn er
vijf vragen uit de enquête gekozen, waarvan de antwoorden zijn geanalyseerd. Bij de antwoorden op
deze enquêtevragen wordt gekeken naar in hoeverre de antwoorden gebruikt kunnen worden als
antwoordmogelijkheden op de hierboven vermelde surveyvraag.

Vraag 3) Wat wilt u echt
niet missen in uw
woonplaats?

Deze vraag heeft 29 respondenten. Een
aantal antwoorden zijn samengevat tot
begrippen.
De
meest
genoemde
antwoorden zijn hier basisvoorzieningen en
natuur. Naast de antwoorden in diagram 1,
zijn er nog meer antwoorden gegeven.
Deze staan in bijlage D.

1

1 1
Basisvoorzieningen

8

Natuur

4

Noaberschap
Winkelbestand
Bedrijvigheid

5

Verenigingen

6

Rust

-

Basisvoorzieningen: Vele voorzieningen, scholen, sportaccommodaties

-

Natuur: Natuurlijke omgeving, het groen, groen landschap
Diagram 1: Antwoorden op surveyvraag 3
Noaberschap: Mensen, gemoedelijkheid, sociale controle, saamhorigheid

-

Winkelbestand: Winkels, winkelbestand

Vraag 7) Wat maakt deze plekken bijzonder voor u?
Deze vraag heeft 29 respondenten. De meest
genoemde antwoorden zijn hier rust en
gezelligheid. In diagram 2 staat een overzicht
van alle gegeven antwoorden.
-

1 2

Rust

4

Ontspanning
14

Gezelligheid: Leuke sfeer, samen,
samenkomen

Gezelligheid
Natuur

7

Ruimte
3
8

Recreatie

12

Noaberschap
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-

Natuur: Landschap, natuurschoon, mooie omgeving, schoonheid

-

Rust: Rustgevend, relaxed

-

Noaberschap: Saamhorigheid, sociaal contact
Diagram 2: Antwoorden op surveyvraag7

Vraag 8) Welk cijfer geeft u het wonen in Hof van Twente?
Waarom geeft u dit cijfer?
Deze vraag heeft 22 respondenten. Bij deze
vraag wordt gekeken naar de antwoorden op
de ‘waarom’-vraag. De meest genoemde
antwoorden zijn hier natuur en rust. In
diagram 3 staat een overzicht van alle
gegeven antwoorden.
-

-

Natuur: Mooie woonplek, prachtige
natuur, mooi, natuurlijke
leefomgeving, groene omgeving

1
1

Rust

3

Natuur

1

Voorzieningen

1

Sfeer
Veilig

1

Noaberschap
6

Noaberschap: Betrokken

Ruimte

Diagram 3: Antwoorden op surveyvraag 8

Vraag 10) Hoe beschrijft u Hof van Twente aan vrienden van
buiten Twente?
Deze vraag heeft 27 respondenten. De meest
genoemde antwoorden zijn hier natuur en
rust. In diagram 4 staat een overzicht van alle
gegeven antwoorden.
-

Natuur: Tuin van Twente, groen,
mooi, aantrekkelijk, natuurlijke
omgeving, puur natuur, schoonheid

-

Rust: Rust, rustig

-

Noaberschap: Noaberschap,
verbondenheid

-

Gezelligheid: gezellig, sfeervol

Rust

3

Ontspanning

7

2
1

Gezelligheid

2
2
3
12

Natuur
Ruimte
Recreatie
Noaberschap
Hoffelijk

Diagram 4: Antwoorden op surveyvraag 10

Vraag 12) Wat zouden we volgens u extra moeten
benadrukken bij het promoten van Hof van Twente?
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Deze vraag heeft 26 respondenten. De meest
genoemde antwoorden zijn hier natuur en
recreatie. In diagram 5 staat een overzicht
van alle gegeven antwoorden.
-

-

-

Natuur: Landelijk buitengebied, mooi
gebied, landschappelijk groen,
platteland, landleven, mooie
omgeving

2

1

1 1

Toerisme
5

Recreatie
Natuur

4

Hoffelijkheid
6

Noaberschap
Rust

Recreatie: Fietspaden en
wandelpaden, kastelen, recreatie

Ruimte
11

Ontspanning

Hoffelijkheid: Hoffelijkheid, hoffelijke
Diagram 5: Antwoorden op surveyvraag 12
kracht, gastvrijheid
Noaberschap: Saamhorigheid, verbondenheid

Alle antwoorden samengevat
In diagram 6 worden de antwoorden van alle vijf vragen bij elkaar opgeteld. Het meest gegeven
antwoord is natuur, gevolgd door rust en noaberschap. Al deze begrippen zullen worden gebruikt als
antwoordmogelijkheden bij surveyvraag …: ‘Wat vindt u kenmerkend aan het gebied Hof van
Twente?’.

6

5

Natuur

7

Rust
42

8

Noaberschap
Gezelligheid

8

Ruimte
Recreatie
11

Hoffelijkheid
12

Ontspanning
26

Toerisme

Diagram 6: Alle antwoorden samengevoegd
Bovenstaande negen punten zullen in het onderzoek naar de betrokkenheid van de inwoners van
gemeente Hof van Twente bij het gebied worden gebruikt als antwoordmogelijkheid bij een
surveyvraag. In onderstaande tabel worden alle antwoorden van respondenten getoond. Deze zijn
vervolgens samengevoegd in één afgebakend begrip.
Afgebakend begrip
Natuur

Antwoorden van respondenten
Natuurlijke omgeving, groen landschap, landschap, natuurschoon,
schoonheid, prachtige natuur, mooi, natuurlijke leefomgeving, tuin van
Twente, aantrekkelijk, natuurlijke omgeving, puur natuur, landelijk
14
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Rust
Noaberschap
Gezelligheid
Ruimte
Recreatie
Hoffelijkheid
Ontspanning
Toerisme

buitengebied, landschappelijk groen, platteland en landleven.
Rustig, rustgevend en relaxed.
Verbondenheid, saamhorigheid, sociaal contact, mensen, sociale controle en
gemoedelijkheid.
Leuke sfeer, samenkomen, gezellig en sfeervol.
Geen andere begrippen gebruikt.
Fietspaden, wandelpaden en kastelen
Hoffelijk en gastvrijheid
Ontspannend
Geen andere begrippen gebruikt
Tabel 7: Overzicht samengevatte antwoorden van respondenten.
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Bijlage D) Eerder onderzoek
Voor het project ‘Dit is mijn hof’.
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Bijlage E) Pagina ‘Ik praat mee’
Het gaat over de website hofvantwente.ikpraatmee.nl. Onder de knop ‘gespreksonderwerpen’ staat
een link naar de desbetreffende pagina.
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Bijlage F) E-mails ‘Ik praat mee’
Beide e-mails zijn verstuurd vanuit de e-participatiesoftware van SIR Enschede. Dit is de eerste e-mail
die verstuurd is:

Hieronder volgt de herinneringse-mail die verstuurd is naar dezelfde mailinglijsten.
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Bijlage G) E-mail medewerkers gemeente Hof van Twente
Deze e-mail is intern verstuurd naar alle medewerkers. Dezelfde tekst is ook op het intranet
geplaatst.
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Bijlage H) Facebookbericht ‘Dit is mijn hof’
Dit is het Facebookbericht dat geplaatst is op de pagina ‘Dit is mijn hof’.
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Bijlage I) Extra toelichting enquêtevraag ‘Wat vind je kenmerkend aan het gebied Hof van
Twente?’
Extra toelichting
Verontrustend de gelatenheid over een aantal zaken omtrent het dorp die bewoners graag anders
zien waar de politiek doof voor is.
Goede sfeer
geboren en getogen
Helaas kan ik rust en toeristisch niet invullen vanwege de overlast van buggy's in het natuurgebied
Natuurlijk landchap zonder vervuilende elementen.
leefbaar weinig criminaliteit
ruimte, rust en natuur moet je uiteraard wel opzoeken. Op zich is Goor geen rustige plaats.
prachtig coulissen landschap
Betrokkenheid op eigen (woon)gemeenschap
Met elkaar voor elkaar
veel verenigingen en grote diversiteit hobby's
Nadelig zijn de industrieel bewerkte wijlanden met 0 biodiversiteit
De saamhorigheid en het "geven" en omzien naar elkaar.
Teveel toeristisch
Men werkt hard en daarna komt er ontspanning
Vindt je in de omgeving van Goor niet in Goor. Grote bomen kregen al nooit veel kans in Goor maar
na de asbestsanering is het dramatisch. Bomen heb je nodig voor zuivere lucht. De asbestsanering is
een grote soap. Mensen krijgen iets minder vervuilde grond terug. Iedereen legt nu stenen tuinen
aan. Ik begrijp werkelijk niet waar de gemeente/provincie mee bezig is.
Goed wonen. Goed onderwijs. Variërend winkelaanbod. Sportief. Actief. Kunst. Culinair. Open.
Bereikbaar. Etc. Etc.
Alles, wat hierboven genoemd wordt, wordt overschaduwd door de gevolgen van de intensieve
landbouw.
Dit geldt voor mijn eigen dorp. Goor vind ik echter niet zo
Voornamelijk oudere toeristen
Je mag wonen waar anderen op vakantie gaan
veel ruimte voor alles
Familie woont allemaal hier
Geen toezicht en gaat maar door / geen toezicht!!
Menswaardig wonen of recreëren
dit gaat wel over Delden
Voor mij hoort "thuis" bij Hof van Twente. Ik werk in de randstad en vind hier een oase aan groen en
rust.
Hier in ons dorp wel
Openbaar vervoer laat zeer te wensen over; vooral aan het eind van de dag
voor mekaar en met mekaar
Noaberschap erg belangrijk voor elkaar met elkaar
Helaas gaat de natuur rondom en in Goor erg achteruit. De slogan "Goor het afvalputje van Twente"
wordt helaas steeds meer werkelijheid.
Wij hebben heel veel last van fijnstof komende van Zenkeldamsehoek, vieze industrie die nergens
anders toegelaten wordt ontvangen ze hier met open armen.
Je kunt hier mooi lopen en fietsen.
28
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Antwoord heeft betrekking op Stad Delden en de gemeente Hof van Twente.
Heerlijk wonen
er is weinig meer over te zeggen, we hebben, helaas, niets bijzonders te bieden.
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Bijlage J) Antwoorden op enquêtevraag: “Wat zijn volgens jou de sterke punten van Hof
van Twente?”
1. Natuur, landgoederen, de sfeer en hoe de mensen hier zijn.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Betrouwbaar
Gemoedelijke sfeer en als rustgevende woonomgeving.
Rust
De mooie natuur en gezzelige dorpen
Veel natuur en vriendelijke mensen
Natiir
Perfecte ligging en bereikbaarheid. Dichtbij de snelweg, maar toch midden in de natuur. En
alle voorzieningen in de buurt.
-Twickel en omgeving
-Niet te druk
saamhorigheid in kernen
Ruimte en veel mooie natuur voor recreatie
Noaberschap, vele activiteiten en de natuur
Het coulissen landschap, de landgoederen
Diepenheim en Delden hebben veel te bieden op gebied van kunst en bijzondere markten.
Het winkelaanbod is daar ook nog redelijk.
Schoon en prettig om te wonen.
Natuur
Mooie en goed onderhouden natuur
Groen, natuur, rust, burgerparticipatie (gemeente-burgers)
Natuur, leuke terrasjes
Ruimte, voorzieningen 'binnen handbereik', geen hectiek van de grote stad, bereikbaarheid.
Natuur
Kunst in Diepenheim
Mooie kernen als Delden en Diepenheim, die veel te bieden hebben qua horeca en kunst
Coulissenlandschap. Natuurgebieden. Kastelen.
Natuur kleinschaligheid, eigenheid.
Het is er erg ruim met veel boerderijen. Over het algemeen rustig.
Rustig wonen
Kernen zijn divers. Alles dichtbij
Mooie woonomgeving,meer dan voldoende voorzieningen, rust,ruimte,natuur
Rust
Het groene karakter met de afwisseling van landschapstype en landgoederen
Samen sterk
Wonen in een buurtschap is zeer prettig, je hebt contact met meer mensen dan alleen je
Eigen straat. Hof van Twente heeft veel van deze buurschappen waardoor de sfeer
gemoedelijk is en mensen nog steeds veel voor elkaar doen.
Niets specifieks
de natuur ih algemeen
De rust, geen 'gedoe'
Rust, ruimte en daardoor recreatieve mogelijkheden.
30
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38. Kort aan A1
39. De ruimte die de hof te bieden heft. Daarnaast ook de mogelijkheid om veel te zien in de
wijde omgeving. Veel recreatieve trekpeisters hebben we, ook qua wandelgebied, denk
hierbij aan Twickel. Een prachtig gebied waar veel mensen hun rust zoeken. Ook de
woonsteden en winkelgebieden zijn ruimschoots en hebben veel aanbod.
40. Gelegen in het groen, diversiteit door eigen karakter van de kernen maakt dat de Hof een
aantrekkelijke gemeente voor wonen/werken/recreëren is.
41. Natuur, ruimte, ons kent ons, recreatie,
42. Mensen kennen elkaar en accepteren elkaar sneller als in andere steden. Er heerst een
sterke noaberschap.
43. nvt
44. Landschap, supermarkten
45. Kleinschaligheid
46. Rust zoals het in Stad Delden van oudsher was
47. De kleinschaligheid van wonen brengt gemoedelijkheid met zich mee. De rust en de ruimte in
het gebied, de wandel- en fietsmogelijkheden en de mooie zwembaden.
48. ons kent ons, noaberschap, rustig, mooi
49. Rust en natuur.
50. Medemenselijkheid
51. Veel natuur
52. Gewoon alles past bij elkaar de ruimte de natuur en de kleinschaligheid en toch alles ter
plekke te koop
53. De diversiteit binnen 1 gemeente
54. Is de tuin van Nederland.
55. rust ruimte natuur
56. Natuurschoon
57. gemoederlijkheid burgers .
58. mooie landelijke omgeving
59. recreatie buitengebied, industriegebied goor
60. Rust, natuur, nog ouderwets stukje Nederland waar je NOG sinterklaas e.d. kunt vieren :(
61. Het is plezierig wonen
62. Leuke stad in prachtige omgeving
63. diversiteit
64. Rust en ruimte en mooi landschap en leuke kernen met vriendelijke mensen.
65. landelijke omgeving
66. Mooie natuur.
67. Stabiele gemeenteraad en veel nuchter denkende inwoners.
68. De meeste dingen zoals winkels dichtbij en de natuur rondom Delden
69. Fiets wandel route natuur gezelligheid noaberplicht
70. ----71. Vriendelijke bevolking, prachtige natuur, historische grond, rust.
72. Gezellig marktjes, knusheid, ons kent ons, natuur, vriendelijk en betrokken
73. Natuur om me heen. Ruimte. Rust
74. groen, rust, ruimte
75. de natuur
31
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76.
77.
78.
79.
80.

Natuur, Landgoeden met kastelen, fietsroutes
hyu
Rust en ruimte, genoeg mogelijkheden voor sport en recreatie
Het fietsen door het mooi landschap
Landschap, Agrarische ontwikkelingen, fiets-/wandelroutes, Kastelen, diverse oudheden,
Kunst, Cultuur, dorpskernen etc.
81. leefbaarheid
82. Je thuis voelen in Hof van Twente. Hechte samenleving. Er zijn voor elkaar.
83. landelijk
84. Mooie verstrengeling van natuur en platteland met hierin geïntegreerde woonkernen
85. Ons kent ons
86. Gemoedelijkheid
87. het oog voor elkaar hebben en het elkaar ondersteunen in de buurt, dus eigenlijk het
"noaberschap"
88. Het buitengebied en de leuke plaatsjes Delden en Diepenheim (ook de leuke activiteiten
aldaar - streekmarkt/straattheater etc.). Tevens de ligging ten opzichte van openbaar vervoer
en de nabijheid van steden als Zutphen en Deventer.
89. het besef dat samenwerken loont én vaak ook nog erg leuk is
90. agrarisch, recreatie, goede bereikbaarheid vanaf de snelweg
91. Natuur en verschillende mooie dorpskernen
92. Landschap, terrasjes, restaurants, winkels, wandel & fietspaden, streekmarkt Delden
93. Veel ruimte, een prettige omgeving met veel verschillende mensen, goede faciliteiten,lage
prijzen in vergelijking met rest Nederland
94. Ruimte kastelen
95. -96. De stedelijke gejaagdheid en drukte is in de Hof van Twente gelukkig nog niet te vinden.
97. Groen, agrarisch gebied met prettige woonkernen.
98. de rust, het groen en het gemoedelijke van de kleine kernen. De energie die mensen steken
in streekgebonden evenementen.
99. De rust, de natuur,de mooie kastelen in Diepenheim. De kracht van de verschillende kernen.
100.
De kernen behouden hun eigen identiteit.
101.
Veel natuur met omkijken naar elkaar
102.
Ligging aan de A1, natuurgebieden
103.
Veiligheid en woongenot
104.
ruimte en rust, veel natuurschoon
105.
wandel- en fietsroutes
106.
natuur .... ruimte.....wijken ruim.opgezet..
107.
De ruimte en de natuur
108.
Parkeren, Bos, kilometers boerenasfalt tussen de landerijen om heerlijk hard te
lopen, mensen groeten elkaar nog, huizenprijzen, bereikbaarheid (m.n. Goor Delden), met
een uur zit je met de trein in Arnhem, of met de auto in Apeldoorn, Zwolle of Deventer. Dus
altijd werk in de buurt.
109.
Je hoeft niet naar "grote stad" om te winkelen of voor boodschappen, je kunt "alles"
hier kopen/doen/genieten.
110.
Gemeenschapszin
111.
Rust en ruimte
32
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112.
Rust- dicht bij grote steden-openbaar vervoer
113.
Rust, natuur, voldoende winkels en ruime openingstijden
114.
Noaberschap
115.
Groene landelijke omgeving met leuke kernen en mooie landgoederen.
116.
Natuur
117.
De verdieping door kunst
118.
Die zijn er niet
119.
De over het algemeen goede en prettige omgang met elkaar.
120.
de mooie omgeving met de vele mogelijkheden om te ontspannen of juist inspannen
121.
Gemoedelijk
122.
prima gemeente
123.
Mooie natuur, ruimte voor elkaar en genoeg te beleven.
124.
Delden is een gezellige plaats om te wonen. Prima aanbod van winkels, natuur,
(sport)verenigingen, horeca
125.
Ruimte
126.
Natuur en leefruimte
127.
Financieel gezonde gemeente
128.
Je kent je buren ,maakt een praatje en merkt als er iets niet in orde is. De gezelligheid
en trots op Twente.
129.
De rust, de prachtige natuur, de leuke mensen, gezelligheid, gemoedelijkheid,
130.
De Hof is boven gemiddeld groen. Ruimtelijk en centraal gelegen tussen grotere
steden als Almelo Hengelo Enschede
131.
Veel groen in de wijken
132.
Mooi wonen, verscheidenheid
133.
Noodzakelijke voorzieningen dichtbij en van goede kwaliteit
134.
Ligging en omgeving
135.
rust en ruimte
136.
—137.
De ligging en vooral ook de natuur!!
138.
School en volksfeest
139.
Natuur, rijke historie, leuke winkelkernen
140.
ruimte en rust
141.
natuurlijke omgeving met veel groen
142.
Men heeft hier nog tijd
143.
Het feit dat het dicht bij grote steden ligt denk aan Hengelo en Enschede, maar dat
het ook maar 5 minuten duurt en je staat midden in de natuur.
144.
Prachtige natuur in de buitengebieden
145.
VRIJHEID Niemand kijkt raar als het anders is dan normaal.
146.
Natuur en rust, maar ook veel activiteiten die je niet altijd in kleine dorpen verwacht.
147.
Rust, ruimte en diversiteit
148.
Groen in combi met goed wonen. Erg verschillend per kern. Sommige hebben 0
uitstraling, anderen zijn top. Mensen maken een kern levendig.
149.
Natuur
150.
bereikbaarheid, natuurlijke en rustige omgeving, vriendelijk, fietsen, wandelen,
Twickel, Umfassungsweg, overnachten en restaurants, musea
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151.
Geen mening
152.
Prachtig landschap
153.
De eigenheid van de verschillende kernen en buurtschappen.
154.
Snel een woning beschikbaar
155.
Mooie natuur, leuke plaatsjes met gezellige winkels en restaurants.
156.
Toegankelijkheid en ruimte.
157.
?158.
zie vorige vraag
159.
Volop ruimte en binnen no time van het stedelijk in het buitengebied
160.
afwisselend landschap met een geode afwisseling tussen natuur en agrarisch gebruik
161.
Het oog hebben voor elkaar
162.
Delden, een gezellig stadje met mooie natuur. Je bent zo in de bossen van Twickel
163.
Gemoedelijkheid
164.
Natuur, heuvels en schipbeek
165.
Landel8jk, ruimte, bosrijk, rust
166.
Natuur
167.
Ruime wandel- en fietsmogelijkheden
168.
Gemoedelijk
169.
Een ruime gemeente, waar je snel vanuit een woonkern in het buitengebied kunt
komen. Alle kernen hebben een eigen karakter met toch een sociaal gebeuren en
festiviteiten.
170.
//
171.
Mensen nemen de tijd voor elkaar, vriendelijk
172.
de natuur binnen handbereik in markelo
173.
De bossen, natuur,
174.
De vele mogelijkheden om te wandelen, fietsen, hardlopen etc.
175.
De hoeveelheid groen
176.
divers, gemeenschapszin
177.
Rust en ruimte. Aanwezigheid van mooie natuur, bossen. Fietspaden, fietsroutes.
Leuke kleine kernen als Delden en Diepenheim.
178.
De korte afstand tot de natuur/buitengebied
179.
Verscheidenheid natuur
180.
Noaberschap, Ruimte, Rust, Natuur
181.
Je merkt pas wat het de sterke punten zijn als je in de Hof van Twente bent.
182.
verenigingen en sport
183.
De kleinere plaatsen en de natuur
184.
Rust
185.
De mensen die hier wonen
186.
Sociaal, rust
187.
Het platteland
188.
De relatieve rust en prettige veiligheid
189.
fiets/wandelpaden - mooie accommodaties voor allerlei sporten en cultuur
190.
Waar ik woon ben je al snel in een bos.
191.
Rust en de Natuur
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192.
Ons kent ons
193.
Dorps karakter maar wel veel persoonlijke vrijheid en ruimdenkendheid.
194.
Saamhorigheid, mooie omgeving !
195.
Kernen winnaar houden
196.
Gastvrij
197.
rustig en toch centraal in Twente
198.
De vele ondernemers en daarmee werkgelegenheid.
Over het algemeen goed onderhouden sportparken.
199.
Heerlijk wonen in een landelijke omgeving!
200.
heerlijke fiets en wandelgebieden fijne buurten en gemoedelijk
201.
stabiel.traditioneel. saamhorigheid. in Hengevelde bedrijvigheid en werkgelegenheid.
samenwerken
202.
Fijn om te wonen
203.
Kleinschalig, landelijk, natuur
204.
Goors volksfeest
205.
Noaberschap, de natuur, de kastelen, de gemoedelijkheid, alle tentfeesten
206.
De omgeving.
207.
Rust en ruimte
208.
Woongenot
209.
Ik vind de natuur heel mooi.
210.
Veiligheid, rust, noaberschap
211.
Ruimtelijke opzet, verscheidenheid in natuur en cultuur, samenwerking, van onderop
draagvlak creeren
212.
Landgoed Twickel en de monumenten en de kerkgebouwen +musea +
horecagelegenheden
213.
ONS KENT ONS-MENTALITEIT EN KEUZE IN WONINGEN
214.
Goede voorzieningen als school zowel basis als voortgezet, goede
sportvoorzieningen,
215.
Natuurschoon, coulissenlandschap
216.
Veel groen, ruimte en mooie natuur rondom goor.
217.
Ik ben in mijn eigen woonplaats op vakantie
218.
Motorcross
219.
De sfeer, de gemoedelijkheid
220.
Groene omgeving, mooie wandel en fietspaden
221.
Diversiteit in verenigingsleven. Meest even voorzieningen aanwezig.
222.
Goed bereikbaar bij ziekenhuizen etc. En veel groen rondom Delden.
223.
mooie natuurgebieden
224.
noaberschap veelzijdig
225.
Er is hier bijna alles te vinden/ koop. Noaberschop, activiteiten....
226.
Rust, natuur en ruimte en niet te toeristisch
227.
Natuur werk gezelligheid allemaal aanwezig
228.
Veel bezienswaardigheden
229.
Afwisseling
230.
Mooie natuur
231.
Noaberschap, niet alleen zijn maar alles samen doen
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232.
diversiteit
233.
Natuur en toeristen
234.
De dorpen Markelo, Diepenheim, Bentelo
235.
De rust
236.
Op fietsafstand van Hengelo: NS Station (Delden)
237.
Van de Hof weet ik niet, maar Goor: Noaberschap
238.
Omzien naar elkaar
239.
Ruim opgezet gebied met veel afwisseling.kastelen,landhuizen,mooie natuur,
authentieke dorpjes(stokkum) en het Twente kanaal
240.
Goed onderwijs goede sportvoorzieningen
241.
rust, ruimte en natuurlijk de buren en de buurt. Wij zijn Twente.
242.
Zie vorige invulling
243.
Historie is op veel plaatsen nog aanwezig en niet verstoord door autowegen
244.
Veel natuur in de buurt
245.
Korte lijnen
246.
Natuur, rust
247.
Kleine kernen met eigen identiteit
248.
noaberschap, elkaar helpen en er voor elkaar zijn
249.
Rust
250.
Ik vind het prima.
251.
Hof is een mooi divers gebied met veel recreatie voor toeristen, cultuur en natuur.
Saamhorigheid in hengevelde wordt enorm gewaardeerd
252.
natuur en vriendelijke mensen
253.
Rustige, stabiele woonomgeving. Voldoende voorzieningen
254.
Natuur, voorzieningen, gemoedelijkheid.
255.
Buitengebied zoals de Herikerberg, Weldam, Twickel.
256.
Ruimte, rust en noaberschap
257.
Rust en ontspanning in de hof van Twente
258.
Zeker het noaberschap, niet in Delden trouwens, maar in Bentelo en Hengevelde
bijvoorbeeld, neem de paasparty, zomerfeesten Hengevelde, door vrijwilligers word de hof
op de kaart gezet
Dan ook zeker de mooie gebieden rondom Diepenheim en Twickel wat weer goed is voor
toerisme
259.
Het prachtig glooiende coulissen landschap en de aard van de mensen, die naar
elkaar omkijken.
260.
-261.
Diversiteit in landschap, gemoedelijk, overwegend nuchtere Tukkers als inwoners
262.
recreatieve fiets/wandelroutes door uniek landschap.
263.
Natuur en rust
264.
Hof van Twente is een net, verzorgd en onderhouden woongebied
265.
Natuur en ruimte en gastvrijheid
266.
nvt
267.
Kleinschaligheid, dicht bij de natuur wonen, aantrekkelijke flora en fauna
268.
Natuur
269.
Toerisme
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270.
Men groet elkaar nog, maar laat elkaar wel vrij.
Prachtige natuur met fiets/wandel/mountainbike/ruiterpaden.
271.
Kasteel Twickel
272.
Ruimte en rust maar toch dichtbij snelweg en middelgrote steden
273.
Veel natuur
274.
mooie natuur
275.
Natuur en ruimte
276.
Een mooie omgeving
277.
Rustige buurten
278.
bovengenoemde punten
279.
diversiteit aan natuur, monumenten, eetgelegenheden, snelweg/spoor dichtbij
280.
Leefbaarheid
281.
Rust
282.
sport en cultuur gaan perfect samen in mooie lokaties
283.
Geen
284.
Mooi gelegen, mooi buitengebied, echt Twents..... (en dat zeg ik als niet Tukker)
285.
mensen groeten elkaar
286.
heerlijk wonen noaberschap sportvoorziening openlucht zwembad
287.
Prachtige omgeving, gemoedelijkheid van de mensen
288.
Er wordt geregeld wat leuks georganiseerd in de Hof van Twente, er is een prachtig
buitengebied waar je goed kunt recreëren. De openbaar vervoer verbindingen zijn goed. Qua
werkgelegenheid is het een prima gemeente
289.
Mooie kernen, geschiedenis, fiets/wandelmogelijkheden, cultuur zowel sociaal,
historisch en kunst, mogelijkheid om makkelijk ergens heen te reizen
290.
Natuur
291.
Fietspaden en -routes in het buitengebied
292.
Prettig wonen
293.
Noaberschap maar individu is ook goed. Vrijheid. Schoon.
294.
De natuur dichtbij en rust. Gratis parkeren nabij de winkels is top.
295.
Ruimte, betaalbare woningen
296.
De Hof van Twente is ruim opgezet met kleine kernen, landelijk, je bent zo in het
landgoed Twickel.
297.
Mooie omgeving
298.
kleinschalig, overzichtelijk, rustig en veel natuur.
299.
Noberschap
300.
Ons kent ons
301.
Evenementen door het jaar heen.
302.
Veel faciliteiten voor niet hele grote plaatsen
303.
Mensen zijn meestal altijd vriendelijk en begroetten elkaar. Dom ouwehoeren hoort
erbij en maakt het nou juist zo gezellig.
304.
Mooi
305.
nog redelijk rustig hier
306.
Ruimte en omzien naar elkaar
307.
natuur recreatie gemoedelijk
308.
Gemeenschapszin en omgeven door prachtige natuur
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309.
Natuur, rust en ruimte
310.
Geen mening
311.
ja
312.
Mooie natuur
313.
De kleinschaligheid in elke buurtschap. Mensen kennen elkaar snel en helpen daarom
ook snel elkaar.
314.
Mooi buiten gebied dichtbij
315.
Graag aanspreken met u en niet met jou.
Ruimte, Natuur en goede voorzieningen in de nabijheid van grotere steden
316.
Mooie natuur, rust en ruimte.
317.
Rust - Natuur - Dichtbij de grote steden
318.
ruimte en rust
319.
Diversiteit
320.
Rust, ruimte in een groene omgeving
321.
Natuur en kastelen
322.
De gemeente hoeft zich niet echt te promoten, door de goede ligging aan de A1 zijn
wij vanuit het westen goed aan te rijden. Dat zie je ook al aan de nieuwe mensen die er
komen wonen.
323.
gemoedelijk
324.
Goede bereikbaarheid met OV. De kernen hebben elk een eigen karakter en
identiteit. Er is rust en ruimte, voor drukte zijn Zutphen en Hengelo/Enschede dichtbij.
Werkgelegenheid in alle sectoren.
325.
wonen dicht bij ruimte en natuur, maar met voorzieningen dichtbij
326.
Veel natuur dichtbij
327.
Ruimte en natuur.
328.
Als geboorteplaats zie je helaas zelf de mooie punten niet. Maar je wordt er wel
constant door niet inwoners op attendeerd hoe mooi het hier is.
329.
Natuur om de hoek. Cultuur verbeteren.
330.
buitengebied
331.
buitengebied-Twickel-diversiteit steden en dorpen en natuur
332.
Gratis parkeren, natuurschoon
333.
De prachtige natuur en de vele kastelen
334.
De Hof van Twente heeft een geweldig wandel- en fietsgebied.
335.
rust en ruimte
336.
Prettige, groene, ontspannen woonomgeving
337.
rust en ruimte
338.
Kleinschaligheid en ruimte
339.
Veel mogelijkheden om te fietsen, vissen , wandelen , winkelen, uit eten te gaan e.d.
340.
Natuur
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Bijlage K) Antwoorden op enquêtevraag: “Wat zijn volgens jou de verbeterpunten van Hof
van Twente?”
1. Het centrum van de Goorse kern mag bruisender qua evenementen en horeca. Meer
uitgaansgelegenheid voor de jongeren (21+)!
2. Meer winkels
3. Professionelere aanpak winkelcentrum.
4. Meer voor de jeugd
5. De prijs van het openbaarvervoer
6. Meer recreatieve dingen
7. Natuur, ruimte en rust
8. Leegstand in het centrum
9. nvt
10. openbaar vervoer tussen kernen
11. stank van ABZ in Markelo, verkeersdrukte in 'winkelgebieden'
12. Marketing van onze gemeente
13. ..
14. Snel iets doen aan de leegstaande panden.
15. Meer starterswoningen.
16. Activiteiten
17. Leegstaande panden
18. Bio diversiteit, vergroenen van stedelijke gebieden (onder andere door "stenen" tuinen aan
te passen)
19. Geen idee
20. Wees gewoon trots op wat er is en georganiseerd wordt.
21. Toerisme
22. Parkeren Hofteplein
23. Dorpen als bentelo en markelo mogen wat meer op de voorgrond gaan treden
24. Meer bij-vriendelijke planten in gemeenteplantsoenen
25. ??
26. Meer middelbare scholen, nu moet bijna overal op een zeker moment een uur of meer
fietsen.
27. Meer overleg en doorpakken..bijv rondweg markelo..
28. Openbaar vervoer
29. Werkgelegenheid vergroten,gunstig bedrijfsklimaat scheppen,nieuwe school voor voortgezet
onderwijs bouwen,centrumfunctie verbeteren (leegstand opvullen), goed verkeersbeleid
voeren voor goede verkeersdoorstroming
30. Geen
31. bescherming van houtwallen / bomen en groengebieden. Minder toerisme toestaan in
kwetsbare gebieden.
32. Windmolens
33. Beter onderhouden van oa wandelpaden en fietspaden en deze beter aangeven, ik zie
regelmatig bij ons in de buurt dat de mensen een verkeerde kant oplopen of fietsen en dan
weer terug moeten. Dit ook om de recreatie en toerisme te bevorderen.
34. Niets specifieks
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35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

vrachtverkeer mijden id grotestraar in markelo, om via a1
-Intensieve veehouderij verminderen ten gunste van toerisme en woongenot.
Gezelligheid en aankleding kernen
de leegstand van de winkels in steden en dorpen. Heel jammer dit. De gebouwen zijn er wel.
Probeer hier andere inrichtingen van te maken, mensen hier te laten wonen i.p.v. leegstand.
Onderhoud van groen laat ook te wensen over en dat is heel jammer als je zelf veel moeite
doet aan het onderhoud van je tuin en omgeving.
samenwerking, verbinding, een bredere noaberschap binnen de gemeente, niet alleen
focussen op eigen kern, als we meer en beter samenwerken is er veel meer mogelijk!
Meer voor de jeugd,
De voortgang van bouwplannen of werkzaamheden als de asbestsanering duren vaak te lang.
te weinig woningen voor senioren
Winkelgebied, zwembad Goor, cultuuraanbod Goor.
Bereikbaarheid ambtelijk apparaat
Minder invloed van grote steden
Een plaats zoals het Hulsbeek; een ontspanningsplek aan open water.
voorzieningen moeten blijven, openbaar vervoer
spreekuren houden in kernen door de gemeente.
Bereikbaarheid Politie
Meer betaalbare gelijkvloerse woningen
Minder zeuren zelf meer trots worden op datgene wat we hebben.
Aantrekkelijker maken van Goor voor de toerist en inwoners
Dagelijkse stank van ABZ , wanneer de wind onze kant op waait , en vooral de politiek die
het absoluut niet serieus neemt . We moeten een mail sturen om de stank te melden, bellen
wordt niet als klacht gezien. De politiek loopt heel hard achter de uitbreidingsmogelijkheden
plannen van ABZ aan zonder de klachten van de bewoners serieus te nemen. Er zijn weinig
klachten over ABZ richting de gemeente omdat er toch niets aan gedaan wordt , zo reageren
de meeste mensen. Aandacht voor toenemende zware verkeer onveilige situaties in de
winkelstraat .
Markelo ishet sluitstuk van de begroting van de gemeente zo wordt het hier wel gezien. Op
de PvdA na is er geen politieke partij die komt informeren wat er leeft in het dorp, behalve
als er verkiezingen zijn. De borden zijn groter dan de daden.
vuile lucht, dooie binnenstad, te hoge onroerendgoed belasting
weet ik niet
die vieze gele bak (water) op de schoolfeestweide sluit die af of maak de regge echt open
,met bankjes langs de oever en mooi groen .deze bak is een aanfluiting voor het centrum. .
de markt zou moeten verplaatsen door de straten van het centrum.goed voor de markt de
gezelligheid,en voor de winkeliers aldaar .en plaats of poot op de weide enkele bomen .
maak de Molenstraat weer echt open tweerichtingen goed voor het milieu.en de
doorstroming ..een enkele bewoner mag niet de dienst uitmaken in z.on straat. maak op de
Irisstraat.een parkeer verbod ..,nu parkeren ze op de alternatieve fietsroute.hetgeen gevaar
opleverd voor de fietsers .alle aanwonenden aan die straat hebben een oprit .dus is parkeren
op het fietspad niet nodig aldaar,. zorg dat de autoos niet op de stoepen geparkeerd worden
(Kerkstraat).een strak parkeerbeleid goed.maar dan voor iedereen .wij niet? hun ook
niet!.en dan tot slot ,maak het centrum autovrij! kijk naar Rijssen.daar is het centrum veel
gezelliger dan Goor o.nee, nog een ding zorg dat de mensen eens ophouden te zeuren over
hoendepoep.bedenkt daarbij ,,,meer mensentroep dan hondepoep.!!!
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58. het niet overal toestaan van extra woningen in het buitengebied (Rood voor Rood). Ik zie
liever dat deze woningen er bij de kernen aangebouwd worden.
59. verkeersafwikkeling in goor
60. Politiek (vooral oppositie) moet gezicht ook meer buiten de verkiezingenperiode laten zien
en horen en waarmaken wat ze toezeggen.
61. Dat de winkeliers allemaal eens de neus dezelfde kant op wijzen.
62. Verbeter het centrum
63. sociale woningbouw en goedkopere percelen grond op nieuwbouwplan
64. Meer jeugd / jongere mensen zou het straatbeeld verbeteren
65. weet ik niet
66. Busvervoer moet beter
67. Zandwegen in natuurgebieden afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.
68. Straten zijn op veel plekken slecht. De "gootjes" langs de straten zijn lastig voor rolstoelers
en rollator gebruikers. Met name op plekken waar het trottoir is verlaagd waardoor je er
z.g.n. beter afkunt om over te steken. Trottoirs zijn vaak te smal omdat autobestuurders niet
kunnen parkeren of er te lui voor zijn.
69. Meer aandacht voor jongere woningen zwaar verkeer weren uit markelo meer luisteren naar
bewoners straat verlichting meer controle politie op hardrijden
70. ---71. Winkelaanbod, werkgelegenheid binnen de Hof, openbaar vervoer (bussen)
72. ‘Twentenaren zijn nuchtere mensen’, maar iedereen ziet nuchter anders. Er is dus geen goed
beeld van de echter Tukker buiten Twente. Misschien een leuk idee om hier ook wat mee te
doen? Wat houdt de twentenaar bezig? Wat is het verschil tussen ‘normale’ mensen en de
‘tukker’. Of misschien is Tukker geen goed woord, eerder Twentenaar.
73. 30 km zones opheffen waar mogelijk. Anders toch hier en daar kruisingen beveiligen met
voorrangsborden waardoor betere doorstroming en beter overzicht wat wegen zijn en wat
in- uitritten van parkeerplaatsen.
74. vergroening, behouden vrije horizon, bezuinigingen op energie - ledverlichting+ sensoren
75. zie s.v.p. programma's van Partij voor de Dieren en GroenLinks,en natuurorganisaties
76. Verbetering fietsroutes, aantrekkelijk winkelmogelijkheden, te veel leegstand.
77. ghjkl
78. Iets meer groen en leukere winkels
79. Vriendelijkheid van de mensen. Vind ze vrij stug in veel winkels in Goor.
80. Aantrekken van toerisme in de buiten gebieden. Wandel en fietsroutes optimaliseren zodat
deze eenvoudig te vinden zijn op wandel en fiets-sites op internet!
81. blijven kijken naar kleine kernen
82. Bied het (agrarische) buitengebied de mogelijkheid om dat ook te blijven. Versoepel
regelgeving en laat niet toe dat ontstane burgerbestemmingen de agrarische bestemming in
de weg gaan zitten.
83. centrum van Goor is waardeloos, maak het auto vrij en geef de ondernemers een schop
onder hun hol.
84. Meer fietspaden en faciliteiten voor (elektrische) fietsen. Meer picknickplaatsen (bank met
tafel / schuilhut) langs die fietspaden.
85. Criminaliteit en overlast
86. Minder nadruk op Goor
87. de coöperatie West Twente zou verplaatst moeten worden naar een industrieterrein en het
Kaasplein in Markelo zou eindelijk eens af moeten zijn om te kunnen beoordelen of dit iets
toevoegt aan Mooi Markelo, ook architectonisch zou er meer aandacht moeten worden
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besteed hoe en waar men bouwt
88. Persoonlijk vind ik Goor erg rommelig en lawaaiig.
89. betere controle (dus veel meer boa's) om irritaties te voorkomen; irritaties kunnen leiden tot
"bekijk 't maar met je vragen om medewerking"......
90. meer aanleg van houtwallen en bomen
91. Goed winkelhart in de hof.
92. Hou voldoende leuke winkels in kernen en blijf leuke evenementen organiseren
93. Mobiliteit kan worden verbeterd. binnen de Hof uitstekend wegennet, OV laat te wensen
over, verbindingen met het Westen onvoldoende.
94. Geen toch weinig grote evenementen
95. -96. Het openbaar vervoer en de woonmogelijkheden ( vooral voor ouderen met zorg) moeten
aandacht blijven krijgen.
97. verhoudingen natuurgroen en urbanisatie, meer vanuit de dorpskern bouwen ipv de randen.
Brede en planmatige aanpak t.a.v. toerisme en promotie in bepaalde dorpskernen.
98. De bouw van goedkopere woningen stimuleren, zodat jonge mensen die in de Hof willen
blijven dat ook kunnen. Eigenaren van panden die al lange tijd te huur/te koop/leeg staan en
verpauperen, aanspreken.
99. Het verkeer door de kern van Markelo is veel te intensief.
De raadleden moet meer oog hebben voor het geheel en niet alleen voor de zaken ui t de
kernen waar ze vandaan komen. De eensgezindheid en samenwerking tussen de kernen
moet verbeteren. De Hof moet veel meer één gemeente worden.
Het is nu een samenraapsel van kernen en buurtschappen. Het is ieder voor zich en God voor
ons allen.
100.
de Reggehof zo blijven ondersteunen dat de theaterfunctie kan blijven bestaan
101.
Meer aandacht voor de eenzame oudere . Meer woonvoorziening voor ouderen.
102.
Bereikbaarheid onderling
103.
Vrachtverkeer in kernen
104.
investeringen in dagrecreatie en betere hotels
105.
drempels weg en daarvoor wegversmallingen in de plaats
106.
Winkelcentra mag nog wel veel verbetering krijgen , net zoals het parkeren
107.
Onderhoud buitengebied
108.
Middenstand en huurprijzen. Winkeliers hebben het heel moeilijk maar huurpijzen
(bijv. kern Goor) blijven hoog, kan bijna niet rendabel zijn iets te beginnen, veel leegstand en
middenstand gedecentraliseerd.
109.
Minder vrachtverkeer en landbouwvoertuigen door centrum van o.a. Delden en meer
parkeergelegenheid bij evenementen.
110.
Behoud van winkels in de verschillende plaatsen
111.
Voorzieningenniveau in kleine kernen
112.
De dorpskernen moeten een gezelliger uitstraling krijgen en dat geld vooral voor
Goor
113.
verkeerssituaties
114.
Ik mis de gezelligheid in de woonkernen van Goor en Markelo
115.
Melkfabriek sneller opknappen in Markelo
116.
Beter afstemmen programmering evenementen. Elkaar versterken.
117.
Betere afhandeling asbest problematiek buiten Goor
118.
Biodiversiteit agrarisch gebied
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119.
Meer luisteren naar wat er in de gemeenschap leeft
120.
Per direct de in- en uitvalswegen weer voorrang te geven t.o.v. de zijstraten. wel de
30 km aanhouden. Dit geeft een grote verbetering aan de uitstoot van fijnstof en uitstoot van
uitlaatgassen en brandstofgebruik en ongelukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
Scherpenzeelseweg en alle straten waar de woonwijken op uit komen.
121.
het beter schoon houden van de kernen
122.
Nvt
123.
parkeren
124.
Goor mag aantrekkelijker als winkelstadje. Diepenheim mag meer bijzondere
ondernemingen trekken.
125.
zie de overeenkomst niet tussen Delden en bijv. Goor
126.
Woningen voor jongeren
127.
Leeglopende winkelstraten
128.
Te weinig starterswoningen en huurwoningen. Vreemd huidig lootsysteem via
viverion.
129.
Ik mis gezelligheid in het centrum van Goor. Wat meer groen en leuke winkels ,dan
ga je even fijn shoppen en een terrasje pakken. Nu doe je gauw even boodschappen en drink
je thuis je koffie of wijntje.
130.
Meer promotie voor dit mooi stukje nederland
131.
Niet overal liggen grasstenen langs de weg in het buitengebied dat kan soms best
glibberig zijn
132.
Meer aandacht voor veiligheid. De weg van Delden naar Hengelo waar niet gereden
mag worden door auto's, is een sluiproute voor heel veel hardrijdend verkeer. Helaas is dit
geen prioriteit volgens Rijkswaterstaat/gemeente (al vaak geklaagd) Gelukkig is hier nog
nooit een ongeluk gebeurd, het is hier zeer onveilig voor de scholieren op de fiets alsook de
wandelaars. De oplossing is halverwege de weg af te sluiten, ten hoogte van de boerderij,
zodat deze agrariër wel langs kanaal kan rijden. Daarnaast zou er meer aandacht mogen zijn
voor verlichting op sommige plekken, zoals onder de groene brug en langs het kanaal.
133.
meer werkgelegenheid
134.
Medische eerste hulp kan beter
135.
Minder intensieve veehouderij met name geitenhouders (Q-KOORTS)
136.
dorpen moeten elkaar meer ondersteunen
137.
—138.
Recreatie en zorgen dat het centrum vooral in Goor een boost krijgt
139.
Meer groen
140.
nieuwe inwoners verwelkomen, professionele communicatie naar vragenstellers,
drukte in de Langestraat Delden
141.
verbinden
142.
we hebben in onze achtertuin teveel bomen staan. we hebben het aangekaart maar
er wordt niets mee gedaan. LUISTEREN
143.
Meer aandacht voor alleenstaande ouderen
144.
Parkeerruimte is overal een probleem.
145.
Terug dringen van stenen tuinen. Denk aan groenvoorziening voor gezonde lucht.
Iedereen met tuin moet minimaal de helft tuin hebben voor afwatering en gezonde lucht.
146.
Kruispunten. De gelijkwaardige Kruispunten zijn gevaarlijk. Waardeloos vind ik ze.
147.
Snelheid van werken van de gemeente
148.
Rommelige winkelgebieden
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149.
Kernen in hun waarde laten. Je kunt bijvoorbeeld geen Goor mengen met mooie
kernen. Daardoor is het onder de streep minder. Laat schitteren wat mooi is en verbeter
mindere issues (Goor).
150.
Niet meer Goor boven Markelo qua gemeente, geld enz enz
151.
Meer terassen en uitgaansgelegenheden
152.
Idiote kruisingen
153.
Behoud landschappelijke waarden
154.
Wat betreft centrum Markelo: de doorgaande provinciale weg. De politiek maakt
zich niet sterk genoeg om het goed op te lossen. Daardoor kan het centrum zich niet echt
ontwikkelen. De intensieve landbouw heeft grote delen van de Hof in haar greep. De natuur
verdwijnt, steeds minder flora en fauna en grotere percelen engels raaigras zonder bloemen.
Als de landgoederen er niet zouden zijn in de Hof, kwam er geen toerist hier. Door de localo's
wordt te hard gereden in het buitengebied. Leuk voor de wandelaars en fietsers.
155.
Aanpak winkelleegstand
156.
Geen idee
157.
Kern van Goor aanpakken. Nodigd nu niet uit.
158.
Dat de hof van Twente gezien wordt als geheel ipv de focus op goor.
159.
ik zou het niet weten
160.
Verkeersoplossingen in de centra van Delden en Goor (te smal / druk)
161.
Benadrukken dat alle voorzieningen binnen relatief korte afstand aanwezig zijn
162.
Betere verlichting voor voetgangers en fietsers
163.
Parkeren in de Langestraat. De medewerkers van de winkels bezetten de weinige
parkeerplekken aan de Langestraat
164.
Meer activiteiten van de gemeente richting de burger als het gaat om
burgerinitiatieven.
165.
Branding! Kracht van herhalen
166.
Imago van Goor, uit historisch perspectief
167.
Delden, centrum andere verkeerssituatie maken. Liefst autovrij of éénrichting. Ik ga
namelijk liever naar Borne om te winkelen dan Delden zelf, puur omdat Borne fijner lopen is.
Langestraat is vaak gevaarlijk vooral met kinderen
168.
Meer samenwerken met anderen
169.
Meer jongeren woningen
170.
Mogelijk een hotel accommodatie in Goor.
171.
Paasvuur goor blijven. Schonere straten.
172.
Kern Goor. Functioneel maar niet gezellig
173.
heb aandacht voor leegstand, verloedering. zowel in winkelgebieden als
buitengebieden
174.
centrum van Goor
175.
Zwerfafval in de openbare ruimte
176.
de hoeveelheid vrachtwagens is iets aan de grote kant
177.
geen idee
178.
Meer recreatiemogelijkheden aan het water (Regge of Domelaar b.v.)
179.
meer actie op de woningmarkt
180.
Verkeer
181.
Op toeristisch/recreatief gebied kan er nog wel wat verbetert worden. Denk hierbij
aan wandelpaden. Die zijn op een aantal plekken wel goed vertegenwoordigd maar kan veel
beter. Denk hierbij aan Twickel.
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182.
De Historische kern van Delden moet verbeterd worden. Tevens een grote campagne
via media het land en duitsland sturen om mensen hier te krijgen.
183.
Dat leeft bij de bevolking. De rest wordt onvoldoende onder aandacht gebracht. En
als er aandacht wordt gegeven heeft het meestal betrekking op een van de kernen.
184.
Goor moet groener en aantrekkeler
185.
Vrachtwagens in het dorp
186.
het weghalen van de vele bomen, en ander natuur
187.
Toerisme aantrekken
188.
Winkelgebied in Goor zou compacter moeten
189.
wat kritischer kijken naar aanvragen voor megastallen
190.
Niet alleen in Goor maar ook in de buitengebieden/plaatsen de bestrating en
straatverlichting op nivo houden. Hier mankeert nog wel iets aan.
191.
Meer aanbod in verschillende winkels. Er zijn wel tig kappers maar weinig
kleding/schoenen winkels
192.
Kernen moeten beter samen werken tot 1 Hof van Twente
193.
Leegstand hof heeft niets te bieden en meer toezicht op lawaai uitgaanspubliek
vuurwerk Wellicht via buurtpreventie / app
194.
Kunstbeleid verleggen van conserveren naar vernieuwing in aankopen werk eigen
kunstenaars en ondersteuning daarvan.
195.
Weer een zwembad in Goor!
196.
Openbaar vervoer
197.
Welkomst pakket als je er nieuw komt wonen
198.
meer bekendheid van de Hof van Twente
199.
Starters meer opties bieden om in een eigen dorp te blijven wonen. Dus meer
starterswoningen.
200.
Landschap behouden!
201.
De groenvoorziening
202.
onze mantelzorgers trekken weg.geen betaalbare woningen voor jongeren. te veel
focus op goor. zie weinig tot geen politie. verbinding bevolking.
203.
Er moet meer voor pubers komen.
204.
belastende industrie niet allemaal bij een en dezelfde woonomgeving: Bruins en
Kwast, biocentrale, kalverslachterij, geitenhouderij, windmolen e.d.
205.
Meer leuke winkels, maak het centrum van Goor is wat vrolijker
206.
Meer reuring, meer te doen voor jongeren, meer horeca en leuke evenementen
207.
Sommige kernen blijven achter, ik stoor me aan de leegstand in de winkelstraat van
Goor (komend van de kant van Markelo) en het weggerukte hart van Markelo met het
doorgaande vrachtverkeer. Delden en Diepenheim daarentegen hebben zich aan deze
problemen ontworstelt. Het zou mooi zijn als Goor en Markelo konden tippen aan dit niveau.
208.
onderhoud groenvoorziening
209.
Winkel centra
210.
Verkeer. Denk aan de Molenstraat in Goor
211.
Meer samenwerking tussen de kernen
212.
Bedrijventerreinen en industrieterreinen te veel versnippert over de kernen,
leegstand van bedrijfspanden en winkelpanden, toezicht en preventie op alcoholgebruik bij
jongeren
213.
de netheid op straten en plantsoenen
214.
SLECHTE VERDELING BEVOLKINGSGROEPEN OVER DE KERNEN
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215.
Betere verlichting,
216.
Betaalbare woningen voor jongeren in koop- en huursector
217.
Autovrij centrum. Afschaffen rechts gaat voor met name op drukke en op
onoverzichtelijke kruisingen. Dit verhoogt de veiligheid en het fietsplezier.
218.
Meer rustplekken bankjes en dergelijke langs routes
219.
Minder verkeersdrempels
220.
geen
221.
Centrum Goor aantrekkelijker maken, met een mooi gezellig plein en terrassen, de
verkeerssituatie verbeteren, met name in Goor
222.
Leegstand in winkelcentrum. Verkeerscirculatie.
223.
Meerdere supermarkten, boodschappen worden nu in Borne gedaan. Denk aan Aldi
en Lidl.
224.
meer en betere winkels en horeca
225.
teweinig starterswoningen in Markelo
226.
In Hengevelde een mooie sportschool, staat wel een mooi pand leeg. Met daarboven
evt ( betaalbare) appartementen voor jongeren. Dat ontbreekt er nog aan.....
Beter openbaar vervoer.... ook in de weekenden.
227.
Voldoende parkeergelegenheid op loopafstand buiten het centrum van de plaats
228.
Trots zijn op wat we hebben en dit uitdragen
229.
Het ontbreken van bruisende centra
230.
..
231.
Buitengebieden zijn prachtig denk aan Diepenheim, Goor is voorzien van alle
dagelijkse voorzieningen maar boeit niet , vindt het centrum niet sfeervol kan volgens mij
veel beter daar is volgens mij al veel geld aan uit gegeven om te onderzoeken maar de
uitvoering heb ik tot nu toe niet gezien.
232.
Bereikbaar en dreigende terugloop van voorzieningen
233.
blijven investeren in mensen die willen en stoppen met investeren die niet willen!
234.
Verkeersveiligheid
235.
Minder focus op Goor
236.
zwerf afval, trottoirs zit vol met gras. Molenstraat.
237.
Bewaking fietsenstalling station Delden
238.
Openbaar vervoer, doorpakken, Wethouders die besluiten durven terug te draaien
239.
Positiever beeld uitstralen over onze gemeente c.q. eigen kern. Ligt per kern
overigens verschillend.
240.
Minder intensieve veehouderij
241.
Beter openbaar vervoer
242.
Het zou fijn zijn als er een gebied is waar je je hond los kunt laten lopen, zonder dat
je omver gefietst wordt door die mountainbikers of andere fietsers die overal menen te
mogen fietsen, ook op wandelpaden. bovendien gebruiken groepen de hele weg, ik ben met
mijn auto wel eens helemaal door de berm gegaan om een ongeval te voorkomen. Laat al die
fietsers bij elkaar op een parkoers rijden - bij paarden doen we dat al jaren, noemen we een
manege.
Gebieden veilig te wandelen met je hond zijn er niet, en als je je hond los hebt lopen komt er
een "boswachter"in een of ander oud milieuvervuilend auto tje je vertellen dat dat toch echt
niet mag.
243.
Aanwezigheid politie
244.
Gemeente zou meer aandacht aan groen moeten geven en veel minder aan
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bedrijvigheid op industriële schaal (fabriekshallen,uitdijende bedrijven terreinen,
megastallen)
245.
Meer betaalbare gelijkvloerse woningen
246.
Beter communiceren met de burger
247.
weet niet
248.
Het platteland niet verwaarlozen
249.
meer mogelijkheden te bouwen in het buitengebied
250.
Meer rust
251.
Duidelijkheid over de 30 km. wegen. EN HANDHAVEN.
252.
Ik vind de hof geen eenheid, zo treden ze ook niet voldoende naar buiten. Marketing
technisch staat het nog in de kinderschoenen
253.
Meer fietspaden
254.
Openbaar vervoer, modernere sociale woningbouw,
255.
Onderhoud openbare ruimte. Huisvesting voor jong en oud meer gemengd en niet
seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen apart.
256.
Laat niet nog meer vieze en vervuilende industrie toe en beperk megastallen, zodat
de lucht in en rondom Goor niet nog viezer wordt. Ik zal niemand aanraden hier te komen
wonen, veel fijnstof, eigenlijk altijd een muffe lucht.
257.
Openbaar vervoer
258.
Veel meer aandacht voor natuur in de omgeving en dit stimuleren.
259.
Goor, ga er veel heen voor boodschappen, supermarkten in overvloed, maar voor de
rest is t geen gezicht, maar wel pikobello gemeentehuis waar zowat nog geen 10% zinnig van
gebruikt word.
260.
Doorpakken t.a.v. groene energie; duidelijk algemeen belang laten prefaleren boven
individueel belang; wachten tot iedereen het er mee eens is leidt niet tot realisatie van
vooruitgang op dit gebied. Misschien beter voorbereiden en in een eerder stadium de
inwoners met argumenten overtuigen.
261.
Sloten mogen vaker schoongemaakt worden, de snelheid beperkingen in
buitengebied, gewoon weer naar 80 zetten. Het eenrichtingsverkeer in de molenstraat weer
terugdraaien. En denk vooral dat meer aan de veehouderij, waar mogen ze in de nog best
iets trotser op zijn!
262.
Goor doet afbreuk aan de Hof
263.
projecten in de centra die niet afgrond zijn
264.
Sportvoorzieningen in de kernen
265.
Winkelaanbod
266.
nvt
267.
Openbaar vervoer
268.
De mensen
269.
Veel en veel te weinig huurwoningen ontzettend veel vraag vooral bij jongeren die nu
helemaal tegen hun zin naar goor moeten wat ze helemaal niet willen goor is in alle
opzichten het minste van het hof waar je wil wonen
270.
Wethouder gooit een kant en klaar plan dat in samenspraak met burgers is opgesteld
zonder enig overleg overhoop. Frustrerend voor voor bewoners en voor de uitvoerende
ambtenaren.
271.
Meer aandacht aan groen voorziening.
272.
Openbaar vervoer actiever en beter. Wintermaanden meer bussen in spitstijden (
schooljeugd)
273.
Meer winkels in de kernen
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274.
betere busverbindingen
275.
Afval brengen naarGoor te ver
276.
de samenwerking tussen de toeristische attracties en de vindbaarheid
277.
Meer recreatie voor kinderen
278.
actievere politie op crimineel gebied
279.
nvt
280.
Reparatie van de verzakkingen in de graskeien langs de wegen in het buitengebied.
281.
Onderhoud van onze gemeente ( netheid)
282.
bestrating en verlichting is in elk geval hij ons in hengevelde
knudde. Soms gevaarlijk .
283.
Toezien op naleving verkeersregels en handhaven
284.
Belangrijkste en grootste ergerpunt is verkeer / parkeer in Stad Delden, maak Delden
minder toegankelijk voor toeristen en MAAK EINDELIJK EENS EENRICHTINGSVERKEER van de
LANGESTRAAT tussen de Zuiderhagen/Noorderhagen en Zuiderhagen/Noorderhagen (dus
tussen Rabobank en De Zwaan), wat een ongelooflijk drama is het vaak.
285.
geen idee
286.
groenvoorziening kaalslag van bomen oud meubilair op straat lantarens die het niet
doen soms wel een maand paaltjes kapot of weg rood/witte palen voor fiets en
wandelwegen die er regelmatig uitliggen en er niet meer ingezet worden dus wordt er met
een auto over het fietspad gereden (rode pad) in Delden
287.
toeristische attracties, vakantiepark
288.
De leegstand in Goor proberen te verminderen.
Betaalbare woningen voor met name de jeugd .
Industriegebied benutten, dus geen bedrijven dicht bij het centrum die niet goed zijn voor de
gezondheid (Bouwens is bijv. niet voor niets weggegaan uit Goor), maar in het daarvoor
ontwikkelde bedrijventerrein. Hier vooral goed naar kijken.
289.
Busverbindingen onderling
290.
Toch eens beter handhaven. Er wordt. Nog steeds illegaal gekapt. Laten we ook eens
een visie hebben voor de komende 50 jaar. In de krant zeggen dat we geen mensen hwbben
om te handhaven is wel heel slecht. Ik krijg ook nog steeds een bekeuringals ik 4 km te hard
rijdt.
291.
Veilige fietsroutes in de dorpskernen, sobere uitstraling van oudere gebieden,
goedkoop onderhoudsniveau (rommelig)
292.
Onderhoud speeltuinen
293.
Luisteren naar de wensen als het gaat om wonen en (ver)bouwen, menselijker zijn.
Verder weinig eigenlijk
294.
De gelijkwaardig gemaakte kruispunten, die zijn levens gevaarlijk.
295.
Duidelijke uitvoering van asbestsanering
296.
De handhaving en irritaties van bewoners mag wel beter naar gekeken worden.
297.
Beter schoonhouden
298.
kern/centrum van Markelo is niet aantrekkelijk.
299.
Evenementen voor jongeren
300.
Het onderhouden van het groen in de wijken en speeltuinen zijn verouderd
301.
Teveel zorginstellingen/ zorgwoningen
302.
Meer online communicatie via een duidelijk platform. Op die manier kunnen
bedrijven die geen website hebben, toch via een platform communiceren dat iedereen leest.
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303.
Ik vind het soms erg irriterend dat bij bijv. een kwestie in Goor, er dan een
gemeenteraadslid uit een andere plaats hier iets aan wil doen, en dat dan de bewoners is die
plaats hier dan niets of vrijwel weinig te zeggen hebben. Ik heb namelijk regelmatig het idee
dat er zomaar dingen worden besloten, zonder dat er eerst wordt gekeken naar het belang
van de bewoners en wat voor impact het op hen heeft. Hetzelfde geldt voor het doorgeven
van bijv. een vraag of opmerking over een plantsoen. M.i. vind ik dat daar ook soms niet
gepraat wordt met de bewoner over het probleem, bijv. waarom diegene het een probleem
vindt, maar is er meteen een antwoord klaar en is er geen discussie mogelijk.
304.
Mooi
305.
veel meer naar de natuur omzien en minder landbouw
306.
Lijnen kort houden
307.
gezellig winkelstraat in goor,
308.
Vrachtverkeer weren uit de kernen
309.
Meer zorg voor de natuur binnen de woonkernen
310.
Geen mening
311.
ja
312.
Alle kernen moeten samenwerken voor een spraakmakende gemeente in het schone
Twentse land
313.
Zelf zou ik graag meer goedkope appartementen zien voor de ouderen.
314.
Het centrum van Goor mist gezelligheid en eenheid
315.
Nogmaals U en niet jou.
Verder geen verbeterpunt.
316.
Meer groen in de kernen. Meer fietspaden.
317.
verkeerssituaties
318.
meer aandacht voor natuur, te veel bomen die worden gekapt, meer subsidie voor
verwijderen asbest, beter luisteren naar wensen van inwoners, behouden leefbaarheid
319.
Meer gezellige bankjes langs wandel/ fietsroute net zoals bijv in Oostenrijk
320.
Zou ik niet weten
321.
Proberen de leegstand van winkels tegen te gaan
322.
Hoef je niet te promoten, worden de huizen alleen maar duurder. Huizen moeten
betaalbaar blijven voor onze eigen jeugd. We moeten onze jeugd hier houden door het voor
hen aantrekkelijk te houden.
323.
veiligheid
324.
Meer gebruik maken van burgerparticipatie. Er zijn veel mensen met een creatieve
geest en ondernemerschap. Maak daar als gemeente gebruik van en werk samen, niet tegen!
Handhaaf de karakters van de kernen, en promoot dat als Hofdiversiteit.
325.
meer woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens, inzetten op 'tiny housing'
326.
Het voorzieningenniveau in mijn kern (Delden) zou iets omhoog mogen.
327.
Identiteit hofkernen apart.
328.
Omgang met burgers. !!
329.
Gezelligheid in binnenstad e.o. stimuleren.
330.
rondweg
331.
woongelegenheid voor ouderen en minder validen
332.
winkelcentrum Goor moet levendiger, bijv met gezamenlijke WiFi en gezamenlijke
achtergrondmuziek. Overlast hondenpoep aanpakken.
333.
Er zijn altijd verbeterpunten, maar ik kan er nu 123 niet één bedenken.
334.
Het centrum van Goor, de omliggende plaatsen hebben mooiere kernen.
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335.
een eigen identiteit zou wenselijk zijn.
336.
Het is soms wel wat te rustig / weining dynamisch in de gemeente
337.
Aandacht over alle kernen en geen winkel gebied Goor maken(er gaan echt geen
extra mensen naar Goor om te winkelen)
338.
natuur en minder intensieve landbouw
339.
Verkeerssituaties m.n. waar ik woon: teveel verkeer door onze kleine stad en vooral
té veel vracht- en landbouwverkeer door de zg. hoofdaders ( mede door o.a. de komst van
AH). Betere aanwijzingen bij de afslagen voor verschillende verkeersstromen.
340.
Wees eens wat positiever, want het is toch eigenlijk heel erg goed hier? Het
winkelgebied in Goor moet veel kleiner, want dat komt nooit weer terug. En pas je dan aan,
accepteer hoe de wereld verandert, ipv halsstarrig trachten vast te houden wat er ooit was.
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