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Wat staat er in deze wijkkrant?

 » Voorwoord Voorzitter

 » Voorwoord Wethouder

 » Een wijkraad voor de binnenstad

 » Wijkraad in de bruisende binnenstad van Enschede

 » Het Wijkbudget

 » Jij Maakt de Buurt!

 » Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

 » DIE Dichters

 » Wat doet de wijkraad?

 » Festivalagenda

 » Wie komt ons versterken?

 » Enschede Promotie

 » Algemene Informatie & Belangrijke Telefoonnummers

De Allereerste Wijkkrant
Door: Leo Moons

Voor u ligt de allereerste wijkkrant van de 
wijkraad binnenstad. Ik vind het eervol 
deze krant bij u te introduceren. 

Eind vorig jaar hebben wij in samenwerking 
met Stadsdeelbeheer onder alle bewoners 
van de binnenstad een enquête gehouden. 
Uit die enquête kwam  de wenselijkheid 
van een wijkkrant duidelijk naar voren. De 
wijkraad heeft dit signaal opgepikt met als 
gevolg dat wij met trots dit eerste nummer 
presenteren. 

Ik wil de medewerkers aan deze krant heel 
veel dank zeggen voor hun inzet. Maar ook 
de vrijwillige bezorgers van de krant wil ik 
bij deze bedanken

Ik nodig iedereen uit die een bijdrage wil leveren dit vooral te laten weten, zodat 
de wijkkrant echt een krant van, voor en door de binnenstadsbewoners wordt.

Ik wens iedereen veel genoegen bij het lezen en wellicht staat er de volgende 
keer uw bijdrage in.

Leo Moons, 
voorzitter SWBE
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Voorwoord Wethouder Binnenstad

Door Eelco Eerenberg

Voor mij als wethouder binnenstad is het 
een genoegen om in deze wijkkrant het 
eerste voorwoord te mogen schrijven.  
Een nieuwe wijkkrant is een teken dat 
mensen betrokken zijn bij hun wijk en 
samen een impuls willen geven aan hun 
wijk. Met elkaar de schouders er onder 
waar het beter moet, elkaar helpen als 
het nodig is en met elkaar leuke dingen 
doen in de wijk waar je woont en waar je 
je thuis voelt. 

Er gebeurt veel in Enschede en er 
gebeurt veel in jullie wijk, ik verwacht 
dan ook een veelheid aan onderwerpen 
en zal de wijkkrant vanaf nu met 
aandacht lezen. Ook wil ik natuurlijk 
iedereen bedanken die dit mogelijk heeft 
gemaakt.

Veel plezier en succes met dit goede initiatief,

Eelco Eerenberg

Adverteren in de Wijkkrant?

Wilt u uw boodschap bezorgen bij 3000 unieke adressen in de 
Enschedese binnenstad?

Neem een voorbeeld aan PartsNL en plaats een advertentie in De 
Wijkkrant Binnenstad!

Kijk op www.swbe.nl voor meer informatie en onze gunstige 
tarieven. Ben je ZZP'er, mail voor onze speciale tarieven.

redactie-wijkkrant@swbe.nl
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Een wijkraad voor de  
binnenstad van Enschede
Door: Leo Moons

Enschede kent 5 stadsdelen: 
Noord, Oost, Zuid, West en het 
stadsdeel Centrum. Elk stads-
deel kent een aantal wijken en 
de meeste wijken hebben een 
wijkraad of een wijkorgaan. 
Het stadsdeel Centrum heeft 7 
wijken: Binnenstad, De Bodden-
kamp, Hogeland-Noord, De 
Laares, Horstlanden-Veltkamp, 
Lasonder en Het Zeggelt. Sinds 
maart 2015 heeft onze wijk, 
de binnenstad, ook een eigen  
wijkraad. De officiële naam van 
de wijkraad is Stichting Wijkraad 
Binnenstad Enschede afgekort 
SWBE

Ontstaan 
De SWBE is in 2015 ontstaan uit 
de BvB, de Belangenvereniging 
Binnenstadbewoners. Deze vereni-
ging werd in 2001 opgericht. Het 
oorspronkelijke uitgangspunt geldt 
nog steeds: "Bewoners van de 
binnenstad meer betrekken bij de 
besluitvorming rond zaken die over 
het stadscentrum gaan." 

Om als wijkorgaan formeel erkend 
te kunnen blijven was het in 2015 

nodig over te gaan in een Stichting 
of Vereniging. Wij hebben, zoals 
bijna alle wijken in Enschede, 
gekozen voor een stichtingsvorm. 
Op 10 maart 2015 is de stichting-
sakte officieel ondertekend. 

Werkgebied
Het werkgebied van de Wijkraad 
Binnenstad ligt binnen de ring 
Hengelosestraat,  Molenstraat, 
Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, 
De Ruyterlaan en de Ripperdastraat.

Doelstelling en missie
Doel van de SWBE, St icht ing 
Wijkraad Binnenstad Enschede, is 
het behartigen van de belangen van 
binnenstadbewoners in Enschede. 
De SWBE wil een rol spelen in zaken 
die de kwaliteit van het wonen en 
leven van binnenstadbewoners 
bepalen. De SWBE denkt mee over 
alle ontwikkelingen in de binnen-
stad van Enschede in het belang 
van de bewoner. Daarnaast vervult 
de SWBE een antennefunctie voor 
bewoners.

Waarmee maakt de wijkraad 
zich waar?
De wijkraad is op vier manieren 
actief. 

Speler in de binnenstad
De SWBE is neemt actief deel aan 
vele vormen van overleg binnen 
de gemeente. Daardoor kan zij 
haar bijdragen blijven leveren aan 
de ontwikkelingen in de stad. De 
wijkraad doet dat al vanaf haar 
ontstaan in 2001.
In de binnenstad zijn vier onderw-
erpen van groot belang: leefbaar-
heid, veiligheid, beheer van de 
openbare ruimte en verkeer. Hoe 
het leven in de binnenstad georgan-
iseerd is, staat in een ander artikel 
in deze krant: "De wijkraad in de 
bruisende binnenstad".

Contact met de bewoners 
Vanzelfsprekend is contact met de 
bewoner het belangrijkste. 
De wijkraad heeft in de statuten 
en het huishoudelijk reglement 
vastgelegd hoe zij omgaat met de 
bewoners van de binnenstad. 
Eens per twee maanden is er 
een openbare vergadering waar 
alle bewoners van de binnenstad 
welkom zijn. Daar legt het bestuur 
verantwoording af van al het doen 
en laten van de wijkraad en kunnen 
bewoners alles te berde brengen 
wat zij maar willen.
De wijkraad heeft een eenvoudige 
website waar alle informatie over 
de wijk te vinden is: www.swbe.nl 

Besteding van het wijkbudget
In 2011 heeft de wijkraad de beste-
ding van het zogenaamde wijk-
budget op zich genomen. Jaarlijks 
stelt de gemeente aan alle erkende 
wijken een wijkbudget beschikbaar. 
De SWBE kan per jaar ongeveer € 
25.000,- besteden. Dit geld kan 
door de bewoners worden aange-
wend om voor de wijk zinvolle 
ideeën te verwezenlijken. Hoe de 
wijkraad dit vorm geeft kunt u lezen 
in het artikel: "De wijkraad en het 
wijkbudget".

Het ondernemen van activiteiten
De wijkraad onderneemt tal van 
activiteiten die direct of indirect te 
maken hebben met het wel en wee 
van de bewoners van de binnen-
stad. Lees meer hierover in: "Wat 
doet de wijkraad". 

Positie van de wijkraad in de 
binnenstad
Naast de SWBE zijn er in de 
binnenstad veel partijen actief 
o.a.: de winkeliers, de horecaon-
dernemers, de marktkooplieden, de 
vastgoed-eigenaren en Enschede 
Promotie.
De belangrijkste speler is echter de 
gemeente. Zij heeft een overkoe-
pelende verantwoordelijkheid als 
het gaat om het wel en wee van 
Enschede.

Binnenstadoverleg
In de Enschedese binnenstad is 
ongeveer 15 jaar geleden het 
zogenaamde Binnenstadsoverleg 

Ondertekening van de Stichtingsakte
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Na een aarzelend begin heeft de 
BvB, nu de SWBE, zich een vaste 
plaats verworven in de binnenstad. 
Dat zal ik in het volgende toelichten.
Centraal in het krachtenveld van 
de binnenstad staat het Binnen-
stadsover leg.  D i t  over leg i s 
een ontmoetingsplek voor al le 
groeperingen in de binnenstad 
die voortdurend bezig zijn om de 
binnenstad van Enschede te maken 
tot de kern van het stedelijk hart 
van Oost Nederland en de Euregio. 
Zo staat het letterlijk in de doel-
stelling van het Binnenstadsoverleg. 
Par t i jen d ie  in  het  B innen-
stadsoverleg een hoofdrol spelen 
zijn de Gemeente Enschede, de FCE 
(winkeliers, horeca en markt), de 
CVBE (de vastgoedeigenaren), de 
SWBE (de bewoners) en Enschede 
Promotie.

Vanuit het binnenstadsoverleg zijn 
een aantal werkgroepen, subwerk-
groepen, projectgroepen en klank-
bordgroepen actief.
Voor de Gemeente is het stadsdeel-
management de spin in het web van 

het binnenstadsoverleg en zorgt 
ervoor dat:
• knelpunten die bewoners ervaren, 

worden weggenomen;
• bewoners en ondernemers tijdig 

betrokken worden bij kwesties 
die hen aangaan zowel als het 
gaat om beleidsvorming dan wel 
beleidsuitvoering;

• er initiatieven voor nieuw beleid 
worden genomen. 

De wijkraad neemt, naast het 
binnenstadsoverleg, deel aan:
• de werkgroep Verkeer & Integrale 

planning: hier worden zaken 
besproken die betrekking hebben 
op het verkeer en de planning 
van wegwerkzaamheden in het 
centrum maar ook daarbuiten. 
Dat laatste is van belang omdat 
wegwerkzaamheden vaak een 
verstrekkende invloed hebben op 
het leven in de binnenstad.

• de werkgroep Beheer & Ontwik-
keling: alles wat te maken heeft 
met het beheer van de openbare 
ruimte en ontwikkelingen in de 
openbare ruimte komt hier aan 
de orde. 

• de werkgroep Leefbaarheid & 
Veiligheid: alles wat de binnen-
stad leefbaarder en veiliger kan 
maken, is in deze werkgroep 
onderwerp van gesprek.

Maar ook zijn wij betrokken bij:
• de  k l ankbordgroep  evene-

menten: jaarlijks wordt in deze 
groep het evenementenseizoen 
geëvalueerd;

ontstaan. Het is een platform 
waar alle bovengenoemde partijen 
met elkaar overleggen. De letter-
lijke doelstelling van het Binnen-
stadsoverleg luidt: "Wat ons bindt, 
activeert en inspireert, is het 
gezamenlijke doel om de binnen-
stad van Enschede te maken tot de 
kern van het stedelijk hart van Oost 
Nederland en de Euregio."
Zoals al duidelijk is geworden is de 
wijkraad deelnemer in het Binnen-
stadsoverleg. Zie ook het artikel 
elders in deze krant: "De wijkraad 
in de bruisende binnenstad" ▪ 

Wijkraad in de bruisende 
binnenstad van Enschede
Door: Leo Moons

Zoals al eerder gezegd komt de 
SWBE, de wijkraad, voort uit de 
BvB, Belangenvereniging van 
Binnenstadsbewoners. Toen de 
BvB in 2001 ontstond was de 
ontwikkeling naar een “nieuw” 
Enschede al in volle gang.

De plannenmakers en uitvoerders 
waren zich er zeer van bewust dat 
de woonfunctie van de binnenstad 
een zeer belangrijk element in die 
ontwikkeling was. Zonder bewoners 
zou veel van de dynamiek en leef-
baarheid van de binnenstad verloren 

gaan. De Gemeente Enschede 
beseft dit en streeft nadrukkelijk 
naar een intensieve bewoning van 
het stadscentrum. 

Er bestond echter geen vorm van 
overleg met de bewoners van de 
binnenstad. Dat had tot gevolg dat 
zij vaak pas laat of niet geïnfor-
meerd werden. De besluitvorming 
was vaak al zeer ver gevorderd. 
Kortom burgers hadden nauwelijks 
enige invloed. Dat was de reden om 
de BvB op te richten.

Nieuwbouw van de Klanderij in 2001

Woonvoorziening de Parallel

Sloop van de Hofpassage in 2016
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• het wijkradenoverleg: dit is 
een overleg waarin alle wijken 
van het stadsdeel centrum hun 
gezamenlijke aangelegen-heden 
bespreken.  

• vergaderingen van de raadscom-
missie: voor elk stadsdeel bestaat 
er een commissie van raadsleden 
die zich specifiek met dat stads-
deel bezig houdt. In geval van het 
stadscentrum vormen zij de raad-
scommissie stadsdeel Centrum. 
Tijdens de vergaderingen van 

de commissie kunnen burgers 
in ruime mate inspreken en zo 
voor hun belangen op komen. 
De wijkraad maakt regelmatig 
gebruik van deze mogelijkheden.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk 
dat de wijkraad zich betrokken is 
bij het leven in de binnenstad van 
Enschede. Met die betrokkenheid 
probeert de wijkraad op te komen 
voor de belangen van de bewoners 
van diezelfde binnenstad ▪

• de klankbordgroep Spoorzone: 
daar gaat het over ontwikke-
lingen in het gebied rondom de 
Deurningerstraat ten noorden van 
de spoorlijn;

• de subwerkgroep toelatingsbe-
leid: wie mag wel en wie mag 
niet de binnenstad in m.a.w.: hoe 
bescherm je de binnenstad tegen 

ongewenst verkeer;
• de subwerkgroep veilig uitgaan: 

deze groep houdt zich bezig met 
het up to date houden van het 
convenant veilig uitgaan dat een 
zeer belangrijke leidraad is voor 
het uitgaansleven in Enschede.

• de projectgroep Noorderhagen: 
welke fysieke maatregelen kun 
je nemen om de omgeving op 
te waarderen en de overlast te 
beperken;

• de projectgroep Wilminkplein: 
zorg ervoor dat het Wilminkplein 
een plein van alle Enschedeёrs 
wordt.

De ingang vanuit de stad naar de 
Spoorzone

De toegang in de Brammelerstraat

Noorderhagen by night

Wilminkplein van boven
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Het Wijkbudget
Door: Leo Moons

Bewoners van de binnenstad 
mogen € 25.300,- per jaar 
besteden

De gemeente stelt aan de erkende 
wijken elk jaar een budget beschik-
baar die de bewoners naar eigen 
inzicht kunnen besteden. Er gelden 
natuurlijk wel een aantal spelregels. 
De belangrijkste is dat het budget 
besteed wordt aan de verbetering 
van de leefomgeving. Op de website 
van de SWBE, www.swbe.nl, vindt 
je alle spelregels voor de besteding 
van het wijkbudget.
Onze wijk kan jaarlijks over € 
25.300,- beschikken. De wijkraad 
coördineert alle binnengekomen 
ideeën en beoordeelt hoe het wijk-

budget zo goed mogelijk ingezet 
kan worden. 
Iedere bewoner van de binnenstad 
wordt uitgenodigd om met leuke 
en zinvolle bestedingen voor het 
wijkbudget te komen. 

Stand van het wijkbudget 
binnenstad 

Hoe is de situatie nu in mei 2016? 
Van het wijkbudget van 2015 is 
nog € 12.326,- over. Voor 2016 is € 
25.300,- beschikbaar.
In het overzicht hieronder kun je 
zien welke uitgaven van het wijk-
budget voor dit jaar al gereserveerd 
of uitgegeven zijn.
Je ziet dat er in 2016 nog € 4.082 
beschikbaar is. Van 2015 is er nog 
€12.326 over. Al met al is er dit jaar 
nog € 16.408 beschikbaar ▪

8 juni 2016 gereserveerd uitgegeven

grafitti aanpak 2016 € 3000

Verzekering ramen joodse school 2016 € 368

Bijdrage Wilminkplein 2016 € 2300

Winter Wonderland 2016 € 3000

Speeltoestellen Klokkenplas € 6000

Joods monument Molenstraat € 1500

Wilminkplein poëzieplein € 1035 € 965

Zomerzandbak € 50

plantsoen Oldenzaalsestraat € 500

bijdrage "Muziek op Straat" € 2500

Totaal € 18753 € 2465

Een wijkbudget is geld voor de wijk
Door: Martin Peulen 

Je kunt samen met je buurtgenoten beslissen waaraan dit geld besteed 
wordt. De wijkbudgetten zijn een onderdeel van ‘Jij maakt de buurt’, 
een programma van de gemeente Enschede om de betrokkenheid van 
de burgers bij hun omgeving te vergroten.

Kaders en Spelregels
Met een aantal kaders en spelregels in het achterhoofd is er heel veel mogelijk. 
Op de website www.jijmaaktdebuurt.nl en op onze website www.swbe.nl/
wijkbudgetten vind je alle informatie, de kaders en spelregels van 'Jij maakt de 
buurt!'

Hoe werkt het
Iedere inwoner van de binnenstad kan een aanvraag doen of een idee in 
brengen. Jouw idee voor de wijk kan heel anders zijn dan die van jouw 
buurman: van speeltoestellen tot het stimuleren van werk, een nieuwe inrichting 
van een plantsoentje tot het inzetten van een extra jongerenwerker. De wijkraad 
coördineert die ideeën en is samen met de stadsdeelmanager verantwoordelijk 
voor de verdeling van het wijkbudget.

Heb je een goed idee voor jouw wijk? Vul deze in onder 
www.jijmaaktdebuurt.nl/ideeen/idee in of neem contact met ons op via: 
www.swbe.nl of mail: info@swbe.nl
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Overzicht evenementen 2016
Genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Juli
1 t/m 3 Multiculturele Markt  Centrum
3       Stadspicknick    Van Heekplein
21 & 28 Grolsch Summer Sounds  Oude Markt
26 t/m 29   Fietsvierdaagse    Oude Markt

Augustus
4 & 11   Grolsch Summer Sounds  Oude Markt
22 t/m 26 HOI week Saxion  Diverse locaties
24 t/m 1 Kick-In UT   Diverse locaties
25  Introductieconcert  Oude Markt
26 t/m 28 Zuiderfestival   Cromhofsbleekweg
28  Zomerfestival Andersom Wilminkplein

September
2 t/m 4 Proef-Eet    Centrum
8 t/m 11 GOGBOT   Centrum
10 + 11 Open Monumentendag Diverse locaties
11  Singelloop    Volkspark/Singels
25  Uitfestival   Centrum
30  Twente Science Night  Oude Markt

Oktober
6 t/m 9 Military  Boekelo-Enschede Usselo
15 t/m 23 Herfstkermis    Volkspark
30  Culturele Zondag 

November
12         Sinterklaasintocht    Haven/Centrum
27         Hoge Lage Torenloop  Campus UT

December
Vanaf 3 Winter Wonderland  Centrum
18  Culturele Zondag  
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Stichting Cultureel Erfgoed Enschede
Door: John Nijhuis

De laatste jaren bestaat er bij de burgers van Enschede steeds meer 
belangstelling voor cultureel erfgoed. Wist u bijvoorbeeld dat er in 
Enschede ruim 300 Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn. De 
stichting Cultureel Erfgoed Enschede is sinds 2013 actief op het gebied 
van cultureel erfgoed in Enschede en is hét kennis en informatieplatform 
voor gemeentelijke en Rijksmonumenten in de gemeente Enschede.

De Stichting Cultureel Erfgoed Enschede kan monumenteigenaars adviseren in 
vraagstukken die voor de instandhouding, de continuïteit en de ontwikkeling van 
een monument van belang zijn. 

Cultureel Erfgoed Enschede richt zich eveneens op publieksvoorlichting door 
middel van de website www.cultureelerfgoedenschede.nl met actuele en 
historische informatie over Rijks en gemeentelijke monumenten in Enschede.
Maandelijks brengt de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede een gratis 
nieuwsbrief uit met actuele informatie over cultureel erfgoed in Enschede. 
Eveneens wordt informatie verstrekt over wet & regelgeving, bouwtechnische 
zaken, financiën en juridische onderwerpen. Wilt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar: 
info@cultureelerfgoedenschede.nl 

Contact
Wilt u meer informatie over de activiteiten van de stichting Cultureel Erfgoed 
Enschede neem dan contact met ons op.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede
Postbus 689
7500AR Enschede

T: 053-2311916 M: 06 38053471
E: info@cultureelerfgoedenschede.nl

Toen Bangladesh in Twente Lag
Regine Hilhorst

Toen Enschede textielstad was en rook de zon bewolkte 
en grauw gegroefde arbeiders 
voor dag en dauw tot duisternis, 
fabriekshallen bevolkten, 

toen Bangladesh in Twente lag en Poetin een baron was 
en angst voor slaag en voor ontslag, 
de bron was voor slaafs gedrag 
en er zondags alleen zon was. 

In klamme kleren door de stoom, met roodomrande ogen, glijdend over de vette vloer,                          
de longen vol stof gezogen, een katoenprop in het oor, want anders werd je knetter                               
van het staccato weerkaatsend weefgetouwgekletter. 

Schering en inslag, wissel de spoel. 

Toen werd Concordia gebouwd door een rode kapelaan.
Tegen het goddeloos socialisme. Tegen het uitzichtloos bestaan. 
Beter op zondag naar vermaak dan kroegentochten of gestaak. 
Ontwaak verworpenen, ontwaak. 

Draden aanlappen, weefbreuk herstellen, steeds sneller versnellen, herstel de draad, 
de draad mag niet breken, machine mag niet stilstaan, anders geen loon, anders
ontslag, voor jou tien anderen, dus werk en lach en werk en werk en werk. 

Schering en inslag, wissel de spoel. 

Tot er iets brak. Het keurslijf te strak.
Het Twentse ros weigerde, steigerde, los uit het stof, 
verhief zich boven het stille weefgetouw 
alsof het met één trap het onrecht verpletteren zou. 

Schering en inslag, wissel de spoel. 
Maar macht heeft een harde hand.        
De Enschedese fabrikant sloeg elke opstand       
met het helse Twentse Stelsel neer.           
                                                                                                   
Schering en inslag. Ontwaak verworpenen, ontwaak.      
 
Toen Bangladesh in Twente lag en Poetin een baron was.
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Wat doet de wijkraad
Door: Leo Moons

In dit artikel wordt een overzicht 
gegeven van alle zaken waarmee 
de wijkraad zich in uitvoerende 
zin bezig houdt. Veel van deze 
activiteiten hebben direct te 
maken met de besteding van het 
wijkbudget zoals zal blijken.

Zandbak op het Wilminkplein
Zoals bekend wilde de SWBE vorig 
jaar al een zandbakproject real-
iseren zoals Enschede Promotie dat 
een jaar eerder al op de Klokken-
plas had gedaan. Toen is het ons 
niet gelukt vanwege de te korte 
voorbereidingstijd en de ongunstige 
kosten baten verhouding. Dit jaar 
doen wij een nieuwe poging en 
proberen een zandbak voor kleine 
kinderen te realiseren op het terrein 
achter de fabrieksschool aan het 
Wilminkplein. Onlangs werd echter 
duidelijk dat wij een vergunning 
nodig hebben om dit te kunnen 
realiseren. Dat vraagt 6 weken 
de tijd en dat zou betekenen dat 
we pas op 1 juli kunnen openen. 
Dat is te laat. Wij hadden eerder 
nagevraagd of een vergunning 
nodig was en dat bleek niet zo te 
zijn. We zijn teleurgesteld dat het 
om bureaucratische redenen niet 
mogelijk is. We gaan volgend jaar 
een nieuwe poging ondernemen.

Wilminkplein Poëzieplein
In maart 2015 werd de wijkraad 
betrokken bij een initiatief van 

DIEdichters Enschede en de SLME 
(Stichting Literaire manifestaties 
Enschede). Zij wilden op een of 
andere manier gedichten public-
eren op het Wilminkplein om op die 
manier de naam van het plein meer 
eer aan te doen. De wijkraad is hier 
meteen op ingegaan omdat elke 
verlevendiging van het Wilminkplein 
in positieve zin zeer welkom was 
gezien de vele overlast die op het 
plein ondervonden werd. Vanaf dat 
moment is de wijkraad zeer actief 
geweest om het gestelde doel te 
bereiken want gemakkelijk ging 
dat niet. Na allerlei vruchteloze 
pogingen kwam in januari 2016 
het project in een stroomversnelling 
en onlangs op 5 juni was er een 
officieel moment waarna de eerste 
gedichten te lezen waren.

Wenninkgaarde project
Al lange tijd houdt de wijkraad 
zich bezig met het gebied rondom 
de Wenninkgaarde. Enige jaren 
geleden heeft de raad verregaande 
voorstellen ingediend om aan de 
veelheid aan klachten over het 
verkeer en de overlast in het gebied 

Poëzie op het Wilminkplein

een halt toe te roepen. Die voor-
stellen hebben het nooit gehaald 
maar in afgeslankte vorm wel. Dat 
heeft er toe geleid dat een kleine 
werkgroep van de gemeente en de 
wijkraad aan de slag zijn gegaan 
om de Wenninkgaarde opnieuw in 
te richten. Na de bouwvakvakantie 
wordt daadwerkelijk begonnen met 
de uitvoering van de renovatie.

Speeltoestellen in de binnenstad
Vanuit de bewoners is anderhalf 
jaar geleden een voorstel ingediend 
om speeltoestellen voor senioren 
te plaatsen op de Klokkenplas. Dit 
idee is omarmd door de wijkraad en 
er is geld uit het wijkbudget voor 
gereserveerd. Aangezien op de 
Klokkenplas verregaande plannen 
zijn om de bebouwing daar aan te 
pakken, is uitvoering van plaatsing 
van de toestellen uitgesteld. Het 
is de vraag of het na de renovatie 
nog zinvol is om ze daar neer te 
zetten. Vandaar dat de wijkraad nu 
op zoek is naar andere plekken in 
de binnenstad waar dit mogelijk zou 
zijn.

Onlangs hebben wij als wijkraad 
contacten gelegd om op een verant-
woorde manier tot de aanschaf 
van speeltoestellen te komen. De 
kontakten zijn:

• De Prinsenschool: Kinderen van 
groep 7 hebben zich daar inten-
sief met spelen in de binnenstad 
bezig gehouden;

• De Enschedese speeltuinen: Daar 

is veel kennis over speeltoestellen 
en wij kunnen hun raadgevingen 
goed gebruiken;

• Het project Muziekwijk: In dat 
project houdt men zich ook bezig 
met speeltoestellen maar dan in 
combinatie met muziek;

• S t a d s d e e l m a n a g e m e n t  e n 
Stadsdeelbeheer zijn onmisbare 
partners in dit project.

Plantsoen Oldenzaalsestraat/
De Klomp
Bewoners aan de Oldenzaalsestraat 
hebben klachten ingediend over de 
overlast die zij ondervinden van 
het feit dat het plantsoen voor 
hun woningen gebruikt wordt als 
hondenuitlaatplaats. De wijkraad 
heeft deze klachten onderzocht en 
samen met beheer en de bewoners 
naar een oplossing gezocht. Uit 
het wijkbudget is geld beschikbaar 
gesteld om gepaste maatregelen 
te nemen. Dat heeft nog niet tot 
concreet resultaat geleid en de 
wijkraad heeft nu voorgesteld aan 
de bewoners om binnen een half 
jaar met een voorstel te komen zo 
niet dan vervalt het beschikbaar 
gestelde bedrag.

De wijkkrant
Voor het eerst heeft de wijkraad 
een wijkkrant uitgebracht. De 
afgelopen maanden is heel wat tijd 
gaan zitten in het voorbereiden van 
deze krant. Hopelijk kunnen wij met 
de opgedane ervaring de volgende 
nummers sneller tot stand brengen.
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Projectgroep Wilminkplein
Om de enorme overlast op het 
Wilminkplein terug te dringen heeft 
stadsdeelmanagement in september 
2015 een projectgroep in het leven 
geroepen. De groep komt 1 keer 
in de 2 maanden bij elkaar om de 
stand van zaken te bespreken en 
maatregelen te nemen. In deze 
groep is de wijkraad zeer actief.
Projectgroep Noorderhagen
Om dezelfde reden is een project-
groep Noorderhagen in het leven 
geroepen. De groep concentreert 
zich op fysieke maatregelen om de 
Noorderhagen en omgeving een 
beter aanzien te geven. Ook hier is 
de wijkraad actief. In dit project zit 
veel geld uit de wijkbudgetten van 
2012 en 2013. Een van de zichtbare 
resultaten is de nieuwe verlichting 
die ook op het Wilminkplein zal 
worden aangebracht.

Poort in de Walstraat
Kort geleden is het idee aange-
dragen om het oude poortje aan het 
begin van de Walstraat vlak achter 
Talamini te renoveren. Dit poortje 
is van historische waarde voor de 
stad en is een van de weinige over-
blijfselen van voor de stadsbrand.

Verlichting in de Walstraat
Een ander nieuw idee is om de 
Walstraat te verlichten met de 
oude industriële lampen die uit het 
Balengebouw zijn gekomen. Dat zal 
wel een heel kostbare zaak worden 
die wij ook zeker niet alleen to een 
goed einde kunnen ▪

Wie komt ons versterken
Wij willen heel graag de wijkraad 
op de gewenste sterkte brengen. 
Daarom doen wij een beroep op 
alle bewoners eens te overwegen 
om aktief mee te helpen met het 
werk van de wijkraad.

De situatie van nu
De wijkraad is een stichting. Dat wil 
zeggen dat leden van de wijkraad 
direct ook bestuursleden zijn. Op 
dit moment zijn wij met 2 bestuurs-
leden: Martin Peulen en Leo Moons. 
In de statuten en het reglement is 
vastgelegd dat wij één keer per 
twee maanden een openbare verga-
dering houden waar alle bewoners 
van de binnenstad zijn uitgenodigd. 
In die openbare vergadering legt de 
wijkraad verantwoording af van wat 
we doen en van plan zijn te doen. Het oude poortje in de Walstraat

De gewenste situatie
Ideaal zou zijn als de wijkraad uit 
5 tot 7 leden zou tellen. Daarom 
vragen wij de bewoners ons te 
komen versterken. Als je belang-
stelling hebt kun je contact zoeken 
met Leo Moons. via info@swbe.nl ▪

Enschede Promotie
Door: Marieke ter Brugge

Enschede Promotie zet in op meer 
beleving in de binnenstad
Enschede Promotie is de organi-
satie die binnen de stad verant-
woordelijk is voor citymarketing, 
evenementen en toerisme. Naast 
het bewaken van de strategische 
visie citymarketing behoren het 
bevorderen van het (dag)toerisme 
en het ondersteunen en profileren 
van evenementen en activiteiten 
in Enschede tot onze kerntaken. 
Wij zijn een toegankelijke organ-
isatie voor (binnen)stadspartners, 
die kennis en expertise toevoegt 
op het gebied van citymarketing 
en evenementen en daarbij het 
collectieve belang van de stad 
Enschede in alles voorop stelt.  

Enschede wil haar posit ie als 
winkelstad van het oosten verder 
versterken. Voor de lokale economie 
is het van groot belang om te 
blijven werken aan die profilering 
en onderscheidende kracht. Deze 
onderscheidende kracht zit onder 
meer in het creëren van meer sfeer 
en beleving in de binnenstad. Inves-
teren in activiteiten is dus van groot 
belang, zodat de binnenstad voor u 
een prettige plek blijft om te wonen 

en om meer winkelend publiek te 
verleiden om naar Enschede te 
komen.  Dit doet Enschede Promotie 
in goede samenwerking met tal van 
partners in en om de stad, zo ook 
met de Stichting Wijkraad Binnen-
stad Enschede.  
Een voorbeeld van belevenismar-
keting is Winter Wonderland. De 
binnenstad vormt in de feestelijke 
decembermaand  het decor voor 
Winter Wonderland, waarbij de 
prachtig aangeklede ijsbaan op de 
Oude Markt de grote publiekstrekker 
is. Allerlei extra verlichting, muziek, 
cultuur en activiteiten zorgen voor 
een sfeervolle binnenstad, waardoor 
u als bewoner en de bezoeker in het 
algemeen een positieve beleving 
over de stad krijgt.
In het voorjaar zet Enschede 
Promotie in op het belevenisconcept 
‘Enschede, muziek in de straten’, 
en komt Enschede Muziekstad tot 
leven. De stad Enschede is dan 
de place to be om swingend te 
shoppen. Uw zintuigen en die van 
de bezoekers worden geprikkeld 
door originele straatacts, goede 
muzikanten en verrassende en 
ludieke aankleding. Gedurende deze 
weken komt  de muzikale energie 
van de stad boven en gaan winkelen 
en muziek hand in hand. 
Wij hopen ook in 2016 weer onze 
bijdrage te kunnen leveren aan een 
sterk merk Enschede. Samen met 
onze partners willen wij verdere 
invulling geven aan onze posi-
tionering: ‘Enschede, stad van nu’ ▪
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Colofon
De wijkkrant is een uitgave van 
St icht ing Wi jkraad B innenstad 
Enschede

De Redactie
Martin Peulen en Marco Heersink
E-mail: redactie-wijkkrant@swbe.nl

Vormgeving: Superliminal Enschede
Foto Voorkant: Kleuske 

De redactie is verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze wijkkrant. U mag alle tekst 
uit deze uitgave kopiëren zonder vooraf-
gaande toestemming van de uitgever.
We stellen bronvermelding zeer op prijs.
Houd er wel rekening mee dat op het beeld-
materiaal auteursrechten van derden kunnen 
rusten! 

Kopij Aanleveren
De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar 
in de maanden: juli, september, december 
en maart. De uiterste inleverdatum is de 
15e van de maand voorafgaand aan de 
verschijningsmaand. Tekst aanleveren als 
Worddocument. Foto's en afbeeldingen apart 
aanleveren! Advertenties dienen drukklaar 
aan te worden geleverd in PDF-formaat.

Het inzenden van een artikel betekent niet 
automatisch dat het ook wordt geplaatst. en 
aan plaatsing kunnen geen rechten worden 
ontleend. De teksten worden beoordeeld 
en geredigeerd door redacteuren van de 
wijkkrant. ▪

Informatiepagina's
Hier vindt u telefoonnummers en 
emailadressen van verschillende 
personen en instanties.

Secretariaat Wijkraad
Postadres:
Breugelmansgaarde 38
7511 PR Enschede

E-mail:
info@swbe.nl

Redactie Wijkkrant
Postadres:
Breugelmansgaarde 38
7511 PR Enschede

E-mail:
redactie-wijkkrant@swbe.nl

Samenstelling Wijkraad
Leo Moons, Voorzitter en algemene 
zaken
l.moons@swbe.nl

Martin Peulen, Secretaris
m.peulen@swbe.nl

Marco Heersink, Website en 
Wijkkrant
redactie-wijkkrant@swbe.nl

Belangrijke 
Telefoonnummers

Noodgeval of Spoed
112

Politie
Wijkagent Jurgen Rekers
Wijkagent Coen Klaver
0900-8844

Brandweer
088 256 700

Medisch Spectrum Twente
053 487 2000

Huisartsenpost
088 555 1188

Dierenambulance
06 534 21066

Gemeente Algemeen
14 053

Melding onveilige situatie
in de openbare ruimte
053 481 7600
Bij spoed altijd bellen!

Wijkteam centrum
Voor maatschappelijke onders-
teuning en jeugdhulp
053 481 7900

Bij Storingen

Geas
0900-0550

Enexis
0900-1884

Vitens
0800-0359
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