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SAMENVATTING AVOND

Ook tijdens de derde bijeenkomst over het omgevingsprogramma werd het Wapen van Beckum weer druk 
bezocht. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Dorpsraad Beckum en de gemeente Hengelo. Ruim 
200 mensen bezochten de inloopbijeenkomst over het eerste deel van het omgevingsprogramma. Raadsleden 
en de wethouder van de gemeente Hengelo, grondeigenaren, ontwikkelaars, inwoners en de pers waren 
aanwezig. 

Bezoekers konden langs de verschillende panelen lopen om geïnformeerd te worden en in gesprek te gaan over 
het tweede deel van het omgevingsprogramma. Ook konden bezoekers bij een aantal panelen input leveren 
door post-its te plakken op verschillende borden met vragen. Bezoekers konden meer te weten komen over het 
type en segment woningen dat verwacht nodig is, welke locaties verkend worden, hoe er onderzocht wordt op 
welke manier een Mulitfunctionele Accommodatie (MFA) gerealiseerd kan worden, welke mogelijkheden er zijn 
voor de herbestemming van de kerk en wat de vervolgstappen in het proces zijn. 

Verschillende aanwezigen lieten weten dat het fijn was dat de woningbouwopgave, de MFA en de invulling van 
de kerk weer een stap concreter zijn voor Beckum. 

In dit beeldverslag vindt u alle panelen van de avond, foto’s en de uitwerking van de post-its die zijn 
geplakt. 



EEN SFEERIMPRESSIE



WELKOM
Informatiebijeenkomst stand van 

zaken leefbaarheid Beckum
Volg de borden, stel uw vragen, laat uw reacties achter, 

dan kunt u rustig alle informatie tot u nemen



HET OMGEVINGSPROGRAMMA

Waarom?
• Het Omgevingsprogramma Beckum wordt 

opgesteld voor een leefbaar en 
toekomstbestendig Beckum

• Ambities Omgevingsvisie Hengeloos buiten
• Gemeente en Beckum samen

Omgevingsprogramma deel I:
• Deel 1 is afgerond
• Wat is er nodig om leefbaarheid Beckum te 

borgen?
• Woningen voor 130 nieuwe jonge gezinnen 

en starters
• Een gezamenlijke huisvesting en organisatie 

voorzieningen (sport, onderwijs, cultuur): een 
MFA

Omgevingsprogramma deel II:
• Het waar, hoe en wanneer?
• Moet duidelijkheid geven over de haalbaarheid
• We zijn nu midden in deze fase

Oktober 
2021 -
Maart 
2022

Mei 2022 
-

Maart 
2023



DEEL 1 OMGEVINGSPROGRAMMA
(maart 2022)

WONINGBOUW
“JEUGD IS DE TOEKOMST”

Waarom zijn voorzieningen belangrijk?
• Leefbaarheid
• Aantrekkelijkheid nieuwe bewoners (zeker voor jonge bewoners)
• Nu actie ondernemen om voorzieningen vast te houden! Als een 

voorziening weg is, komt hij niet meer terug!



PROCES TOT NU TOE



AANPAK DEEL 2

Doel 
Omgevingsprogramma 
deel II

• Vergaande 
duidelijkheid over 
woningen, de locaties 
en het MFA

• Gesteund en besloten 
door gemeenteraad, 
Beckum en leden van 
de betrokken 
verenigingen



LOCATIEVERKENNING
Doel locatieverkenning:

• Inventarisatie mogelijke locaties voor 
ontwikkeling

• Realistische bouwstenen voor een totaal 
ruimtelijk plan

• Met alle eigenaren gesproken
• Waar nieuwbouw? Waar transformatie van 

bestaande bebouwing (grote woningen, schuren, 
erven?)

• Definitieve locatiekeuzen volgt in ruimtelijke plan

Ter informatie:

• Plan voor de locatie TVO nog steeds onderdeel 
van het totale ontwikkelingsplan

• Onderzoek of verbetering van TVO plan mogelijk 
is



LOCATIEVERKENNING
Hiernaast ziet u de kaart 
met mogelijke locaties. 

Vragen:
• Wat vindt u van deze 

locaties? 
• Zijn we nog locaties 

vergeten?

Nb: het gaat om een verkenning. Geen van de locaties zijn 
definitief. De uiteindelijke keuze volgt komende maanden.



LOCATIEVERKENNING
Wat vindt u van deze locaties? 
(plak hier uw post-it) 

Zijn we nog locaties vergeten? (plak hier uw post-it) 



LOCATIE-
VERKENNING: 
KANSEN OP 
ERVEN

Hiernaast ziet u een grote 
luchtfoto van Beckum.

Vraag:
• Heeft u een erf of kent u 

mensen die openstaan voor 
nieuwe woningen om hun 
erf? Dit kunt u nog steeds 
doorgeven via 
info@dorpsraadbeckum.nl



WONINGBOUWSTRATEGIE

We willen ongeveer 130 woningen bouwen.

Belangrijke vragen die nu worden 
uitgezocht:

• Welk type woningen?
• Voor welke doelgroep?
• Betaalbaarheid?
• Wat vindt de provincie?

We hebben hulp van een professioneel 
adviesbureau: Atrivé. 



OVERZICHT WONINGBOUWSTRATEGIE

1. Vertrekpunt
Hoe is de huidige situatie?
- Huidige woningbestand
- Verhuisbewegingen 2014 

tot nu
- Trends in bredere kaders

- Maatschappelijk/politiek
- Regionaal/landelijk

2. Woonconcepten
Welke typen woningen 

passen bij het 
woningbouwprogramma?

Voorlopig 
woningbouwprogramma

Huur/
koop

Vast/flex

Betaal-
baarheid

Realisatie
-tijd

Wensen en 
mogelijkheden 

doelgroep

Passende 
woonconcepten

3. Scenario’s 
ontwikkeling 
woningmarkt 

Hoe robuust is het 
programma?

Rente

Inflatie

Groei/krimp 
economie

Werkloos
heid

Jongeren
café

Woningbouwprogramma + 
woonconcepten + scenario’s 
ontwikkeling woningmarkt 

= woningbouwstrategie

Ouderen 
café



Beckum kent een eenzijdige woningvoorraad:
• Hoog percentage eengezinswoningen (75%)
• Hoog percentage (64%) grote woningen (>150 

m2)
• Gemiddelde WOZ waarde is 419.000 Euro. 
• 8% bestaat uit sociale huurwoningen

We zoeken jonge huishoudens en starters in 
Beckum. De meeste van de bestaande woningen 
zijn voor hen beperkt bereikbaar. 

WONINGBOUWSTRATEGIE

Dat betekent vooral betaalbaar bouwen 
voor jonge huishoudens en starters in 
betaalbare klasse.



VOORLOPIG WONINGBOUWPROGRAMMA
Denkt u dat dit een goede verdeling is? Plak
hieronder uw post-its.

NB: de aantallen zijn niet in beton gegoten en worden bijgesteld naar aanleiding 
van voortschrijdend inzicht. Het gaat om de richting en globale verdeling.

Gemiddeld percentage en aantal per segment 
om te bouwen

Sociale huur 
eengezins

11%

Sociale huur 
appartement

8%

Koopeengezins 
tot €330.000,-

46%Uitkomst 
jongerencafé

9%

Koopeengezins tot 
€330.000,- tot 

€450.000,-
6%

Koopappartement 
tot €275.000,-

10%

Koopappartement 
€275.000,- tot €395.000,-

2%

Verzorgd wonen 
(eventueel een mix 

huur koop)
8%

13

9

14

3 11

11

16

66



VERVOLG WONINGBOUWSTRATEGIE

11 oktober:
In gesprek met 45 jongeren om te praten over 
verwachtingen, budgetten, soort gewenste 
woningen en types woningen

16 november:
Gesprek met ‘ouderen’ over wensen en 
mogelijkheden
Aanmelden via: info@dorpsraadbeckum.nl

24 oktober (vandaag):
Reacties en input vragen aan Beckum

Afronden woningbouwstrategie:
Bijhouden en actualiseren
Bouwsteen voor ruimtelijk plan



MFA
Werkgroep MFA werkt onder 
begeleiding van professionele 
adviseurs (HEVO) aan vier 
bouwstenen, om te kunnen besluiten 
over het MFA. De bouwstenen zijn:

• Maatschappelijke visie
• Meerwaarde samenwerken en 

ontmoeten op centrale locatie: 
een plek voor iedereen!

• Ruimtelijke visie
• Financiële haalbaarheid
• Organisatie

Elke 3 weken is er een 
werkgroepsessie.



MFA 



MFA

Maatschappelijke missie
• De gezamenlijke opgave voor een vitaal Beckum
• Plek voor voortzetting huidige activiteiten
• Én: wat is de MFA in de toekomst meer dan 

waarover Beckum nu beschikt?
• Welke ‘cross-overs’ kunnen voortkomen uit de 

samenwerking?
• Plek voor spontane ontmoeting
• Ondernemerschap
• Wat beleeft de toekomstige gebruiker –

maandkalender MFA (beschrijving van een dag 
in en om de MFA)



MFA 
Wat mist u nog in de MFA en welke 
kansen/aandachtspunten moeten meegenomen 
worden in de verdere ontwikkeling van de MFA 
Beckum? (plak hier uw post-it)

Bezinning
Ook werden als
gebruikers nog
gemist: de 
ouderensoos en 
Spirit 



MFA: EXCURSIE 12 NOVEMBER

Betrokken partijen gaan op excursie 
om kennis en inspiratie op te doen.

• Busreis naar Batenburg en Nieuw 
Heeten

• Vergelijkbaar met Beckum
• Verhalen van 

ervaringsdeskundigen

We laten ons goed informeren!



DE KERK
• Beckum en de Parochie willen de kerk een nuttige 

nieuwe bestemming geven

• Oproep Dorpsraad in september

• 16 september: is er een inspiratiesessie met 
gemeente, provincie, dorpsraad, locatieraad, 
parochiebestuur en Beckumers georganiseerd

• Concrete initiatieven:
• Wonen (voor starters)
• Werken
• Of een combinatie?



DE KERK

“Vrienden van Blasius” en de dorpsraad 
hebben initiatief genomen om een plan uit 
te werken.

Afspraken met parochiebestuur en 
locatieraad over aanpak, randvoorwaarden 
en exclusiviteit.

In het tweede kwartaal van 2023 meer 
duidelijk over haalbaarheid.



VERVOLGSTAPPEN



DE PROVINCIE

• Provincie is een belangrijke steun voor Beckum: 
• Toestemming woningbouw
• Kennis en kunde
• Steun voor het MFA
• Snelle goedkeuring bestemmingsplannen
• …

• Leefbaar Platteland
• Gedeputeerde Roy de Witte
• In maart en september 2022 op bezoek geweest
• Enthousiasme getoond en steun toegezegd
• Januari 2023 ondertekening 

intentieovereenkomst met concrete afspraken



• Opstellen 
stedenbouwkundig 
plan

• Afspraken maken 
met 
grondeigenaren

• Organiseren 
draagvlak in de 
omgeving 
(inspraaktraject)

• Uitvoeren 
onderzoeken 
(milieu, bodem, flora 
en fauna, etc.)

• Opstellen 
voorontwerp 
bestemmingsplan/ 
omgevingsplan

• Het bestemmingsplan
/omgevingsplan 
doorloopt de formele 
procedure

• Er kunnen zienswijzen 
worden ingediend (NB: 
Onduidelijkheid in 
verband met de 
invoering van de nieuwe 
Omgevingswet zou tot 
vertraging kunnen 
leiden)

• Het bestemmingsplan
/omgevingsplan gaat ter 
vaststelling naar de raad

• Na vaststelling treedt 
het plan in werking

• Als er tegen de 
vaststelling beroep 
wordt ingesteld dan 
ontstaat een vertraging 
van naar verwachting 
minimaal 1 jaar

• Sloop van eventuele 
opstallen, verwijderen 
van groen als dat niet 
kan worden ingepast

• Grond ontgraven of 
ophogen

• Aanleg bouwwegen en 
kabels en leidingen

VERVOLG-
STAPPEN



WILT U OP DE HOOGTE WORDEN 
GEHOUDEN?

Wilt u actief op de hoogte gehouden worden?

Mail dan naar:

info@dorpsraadbeckum.nl


