
        
 

 
 

Motie strategische economische agenda Enschede  
 
De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 11 juli 2016 en besprekend 
raadsvoorstel 1500124495, de Zomernota 2016, 
 
Constaterende dat: 
1. In regionaal verband gewerkt wordt aan verdere invulling en uitwerking van de Agenda van 

Twente; 
2. het college in de Zomerbrief aangeeft dat Enschede vooralsnog niet het initiatief neemt; 
 
Overwegende dat: 
1. de economische positie van Enschede nog altijd zorgelijk is; 
2. de stad veel potentie heeft om zich sterker te positioneren en te ontwikkelen; 
3. ook de regio baat heeft bij een versterking van het stedelijk gebied als motor, zoals ook blijkt uit 

het recente rapport 'Maak verschil' van Binnenlandse Zaken waar de economische groei in regio's 
centraal staat, en ook de verhouding tussen steden als motor en kracht van regio's wordt 
benadrukt, waarbij inmiddels 6 proeftuinen zijn aangewezen met steeds de stad als motor en regio 
als aanpak;  

4. de Toekomstvisie Enschede wat gedateerd raakt en steeds minder de rol als 'stip op de horizon' 
vervult; 

5. een verbindende economische strategie van en voor Enschede en een daarbij horende 
Economische agenda voor Enschede ook bijdraagt aan de kracht en het succes van de Agenda 
van Twente; 

6. met een samenhangende strategische economische agenda voor ontwikkelingsrichtingen, 
infrastructuur, bereikbaarheid en ambities kaders kunnen worden geschetst waarmee de stad het 
gewenste profiel invulling wil geven;  

7. deze strategische agenda ook een richtinggevende basis is voor contacten met investeerders en 
andere overheden over gewenste ontwikkelingen; 

8. een strategische agenda een perspectief schetst en door visie, durf en zelfvertrouwen uit te 
stralen een wervende werking heeft voor de stad en deze daarmee meer op de kaart zet. 
 

Draagt het college op: 
1. een strategische economische agenda Enschede op te stellen voor de verdere ontwikkeling van 

Enschede met daarin de ambities die de stad in de komende jaren wil nastreven.  
2. in deze strategische economische agenda met name aandacht te geven aan economische 

ontwikkeling, bereikbaarheid en voorzieningen.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 


