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Het is alweer een jaar geleden dat de
eerste editie van het Binnenstad Magazine bij u op de mat viel. Vier nummers
verder kijkt de redactie redelijk tevreden terug op het afgelopen jaar. De
vele positieve reacties die wij op het
vernieuwde wijkblad ontvingen hebben
zeker bijgedragen aan het besluit van de
wijkraad om ook in het nieuwe jaar vier
edities met informatie over het wel en
wee van onze mooie binnenstad te laten
verschijnen.
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Als het een beetje mee zit zal rond de tijd dat u dit blad ontvangt ook
de vernieuwde website van de Wijkraad Binnenstad Enschede online
staan. Daarop zijn onder andere de laatste edities van dit magazine te
lezen.
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Ook in 2020, dat hopelijk voor u een gezond en succesvol jaar zal zijn,
zullen wij u op de hoogte houden over de activiteiten van de wijkraad.
En zoals u van ons gewend bent zullen wij aandacht blijven besteden
aan allerlei andere ontwikkelingen in de binnenstad en aan onderwerpen die een relatie hebben met de kwaliteit van wonen en werken in
het stadscentrum.

Profiel:
Cyril Wermers

De jaarwisseling is naast een tijd van lekker eten en drinken ook een
tijd van bezinning. In deze uitgave treft u een ‘brief van een student’
aan die zich kwetsbaar opstelt. Een unicum zou je kunnen zeggen, in
een tijd waarin wij ons met selfies en anderszins continu profileren als
super gelukkig en eeuwig genietend.
Namens de redactie,
Rein Kroes
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Binnenstad Magazine wordt vier keer per jaar uitgegeven door de Wijkraad
Binnenstad Enschede en wordt huis aan huis verspreid in de City.
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Café Poort van Kleef
eindelijk opgeknapt
‘Met een omzet van zo’n 18 miljoen euro had directeur Khalid Oubaha in 2018 een goed jaar’, meldde
het horecavakblad Misset onlangs. De Nijmeegse
ondernemer heeft 17 vestigingen op A1-locaties
in Arnhem, Nijmegen en Enschede, waaronder
AspenValley aan de Oude Markt. Zo’n tien jaar
geleden kocht Oubaha ook het naastgelegen café,
de Poort van Kleef.
Naar verluidt is er destijds bij een eerste aanzet tot
verbouw van het pand bouwtechnisch iets misgegaan en waren er wat problemen met vergunningen
en de financiering. Daarna zijn alle activiteiten stil
komen te liggen en verloederde het pand in snel
tempo. Dit tot grote ergenis van veel Enschedeërs.
Daar lijkt nu gelukkig verandering in te komen. De
Poort, zoals de vroegere gasten de zaak nog steeds
noemen, wordt verbouwd tot een eigentijds café
met eetgelegenheid. Wanneer een en ander gereed zal zijn is nog niet bekend.

Duitse studenten vinden ‘Ensjedé locker’
Ongeveer vijftig studenten van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster
bezochten onlangs op een koopzondag
onze mooie stad. Ze waren uitgenodigd
door Erasmus Student Network Twente.
Dit studentennetwerk organiseert uitwisselingsprogramma’s om studenten
van verschillende nationaliteiten en culturen hun stad te leren kennen.
De organisatie had dit keer een Crazy
City Tour gepland. De studenten werden verdeeld over twee groepen en
kregen twee uur de tijd allerlei ludieke
opdrachten uit te voeren. Daarna was
er gelegenheid om op eigen houtje de
stad te verkennen. Het programma werd
afgesloten in Update, de studentenstamkroeg aan de Stadsgravenstraat.
‘Und, was haltet ihr von Enschede?’
vroegen wij. Ze hadden een leuke dag
gehad en ‘Ensjedé’ vonden ze ‘sehr
locker.’
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BRIEF VAN EEN STUDENT
Laat je niet door mij voor de gek houden. Laat je niet in de war
brengen door mijn gezicht. Want ik draag maskers. Doen alsof is
een kunst die ik goed beheers. Maar laat je niet misleiden. Ik doe
alsof ik me zeker voel en alles onder controle heb en niemand
nodig heb. Maar geloof mij niet.
Onder mijn masker zit mijn werkelijke ik: vol twijfels, soms bang en
alleen. Maar dat verstop ik. Ik ben bang dat mijn zwakte gezien
wordt. Daarom draag ik maskers, om mij te verbergen, om te doen
alsof. Een nonchalante, slimme façade, die mij helpt mijn spel te
spelen en mij te beschermen tegen de blik die mij zou herkennen.
Zo speel ik mijn net-alsof-spel met de zelfverzekerde buitenkant
en een onzeker kind van binnen. Op de gebruikelijke wijze converseer ik, maar het is oppervlakkig geklets. Ik vertel je alles van werkelijk niets en niets van alles waar ik werkelijk mee zit. Laat je dus
niet voor de gek houden door wat ik zeg. Luister alsjeblieft goed
en probeer te horen wat ik niet zeg en wat ik zo graag zou willen,
maar niet kan zeggen.
Met jouw gevoeligheid en sympathie en met de kracht van jouw
begrip kun jij mij helpen. Alleen jij kunt de muren waarachter ik zit,
afbreken en mijn maskers wegnemen. Ik heb gehoord dat liefde en
begrip sterker zijn dan de sterkste muren. En daar ligt mijn hoop.
Probeer die muren te slechten met jouw sterke hand, met zachte
hand, want een kind is erg gevoelig.
Wie ik ben? Ik ben iemand die je goed kent. Ik ben iedereen die je
tegenkomt, iedere man en iedere vrouw die op je weg komt.

Uit: De heenreis van: Dorothee Sölle
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Verbouwing Muziekkwartier

hopelijk voor de zomer van start

Het gaat de huiskamer
van de stad worden waar
mensen elkaar kunnen
ontmoeten, elkaar kunnen
inspireren, zich kunnen
vermaken, waar kennis
gehaald en gedeeld kan
worden en waar op kunstzinnig gebied veel te
beleven en te leren valt.
Samen met de opdrachtgevers heeft architect Aat
Vos het concept ontwikkeld voor een culturele
hotspot waar alle Enschedeërs zich straks thuis
moeten voelen. Eerder
ontwikkelde Vos soortgelijke projecten in onder
meer Amsterdam, Delft,
Kerkrade, Oslo en Keulen.

Het verplaatsen van de theater-entree naar het Wilminkplein en het
inpassen van de bibliotheek in het
muziekkwartier, waar ook Kaliber
Kunstenschool en poppodium Metropool zijn gehuisvest, had nogal
wat voeten in de aarde. Vandaar
dat de voorbereidingen meer tijd
hebben gekost dan was voorzien.
Momenteel wordt door Mars Interieurarchitecten de laatste hand
gelegd aan de vertaling van het
concept naar het Definitief Ontwerp.
‘Het is een complex proces, ook
omdat er veel partijen bij zijn betrokken,’ vertelt Judith Hartman,
directeur van het Wilminktheater:
‘Wij streven ernaar om in het eerste
kwartaal de informatie naar de
gemeenteraad te kunnen sturen,
zodat wij daarna het besluitvormingstraject in kunnen gaan, in de
hoop deze zomer te kunnen starten
met de verbouwingsactiviteiten.’
Ondertussen wordt er gewerkt
aan een planning met betrekking
tot de fysieke verbouwing. Op
het moment dat deze editie van
het Binnenstad Magazine wordt
voorbereid is het nog niet geheel
duidelijk hoeveel tijd één en ander

Schetsontwerp entree Wilminktheater
© Aat Vos en Mars Interieurarchitecten.

in beslag zal gaan nemen. Met de
betrokken partners is afgesproken
dat de activiteiten tijdens de verbouwing in ieder geval gewoon
door blijven gaan, met als voordeel
dat in de zomermaanden de meeste kernactiviteiten toch al op een
laag pitje staan.

Aanpassing plein

De realisatie van de gezamenlijke
entree vraagt ook om een paar
aanpassingen van het plein waarbij
het uitgangspunt is ‘de huiskamer’
met het Wilminkplein te verbinden.
Landschapsarchitecten van de
gemeente zijn bezig plannen uit te
werken om meer ruimte te creëren
voor terrasfuncties. Gedacht wordt
aan een houten vlonders op straatniveau met overstekende delen,
zwevend boven het grasveld.

Fietsparkeren

Om de verwachte fietsparkeerdrukte op te vangen is het plan de
verhoogde strook aan de zijkant
van het Muziekcentrum met groen
en beelden te vervangen door
een reeks roestvrij stalen nietjes,
waardoor er straks zo’n 80 fietsen
geparkeerd kunnen worden.
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Theater Sonnevanck
					 verrijkt de jeugd

Bezoekers die vanaf het Van Loenshof de Walstaat in lopen zien gelijk aan de rechterkant, achter een fraai hek, de hoge muur van Theater Sonnevanck. Het gebouw
diende vroeger als pakhuis van textielfamilie Jannink. Een stramien van kleine ramen
met kunstzinnige omlijstingen roept niet direct de associatie met een theater op.
Toch is het sinds de jaren negentig de thuishaven van Sonnevanck, een theater dat
veel meer is dan zomaar een theater.
De in het plaveisel geïntegreerde
‘rode loper’ leidt bezoekers naar de
entree met daarachter een ruime,
lichte foyer. Naast een theaterzaal
met 110 zitplaatsen herbergt het
pand ook een kostuumatelier, een
werkplaats, ruimten voor decoropslag, een studio, gastenkamers en
kantoorruimten.

Maakplek

‘Wij zijn eigenlijk geen theater maar
een theatergezelschap’, vertelt zakelijk directeur Lieke Bisseling.
‘Er worden hier niet wekelijks voorstellingen gespeeld, maar dit is ons
huis. Hier maken wij voorstellingen
en proberen ze uit. Daarna gaan we
het hele land door om te spelen,
tot in België. In het verleden noemden we ons jeugdtheater. Dat
‘jeugd’ hebben we losgelaten omdat mensen vaak dachten dat wij
voorstellingen maakten met kinderen. Wij maken geen voorstellingen
mèt kinderen maar vóór kinderen
en jongeren,’ benadrukt ze.
Lieke Bisseling, van huis uit jurist,
werd geboren onder de rook van
Den Bosch. ‘Waarom ik naar Enschede kwam? Voor de liefde. Ik
woonde al geruime tijd in Leeuwarden waar ik ook een leidinggevende functie had toen ik verliefd
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Scène uit de voorstelling Zwijnenstal met o.a. Rop Verheijen en Ilse Warringa.

Zakelijk directeur Lieke Bisseling.

werd op een Enschedese,’ vertelt
ze glimlachend. Na drie jaar latten
en met een juridische en zakelijke
carrière op haar CV besloot ze naar
Enschede te verhuizen. Dat was in
2011. Vrij kort daarna trad zij als
zakelijk directeur in dienst van Theater Sonnevanck.

Geen Schustrick-theater

Jullie maken dus educatieve voorstellingen? Bisseling: ‘Nou, laat ik
het zo zeggen: educatieve voorstellingen hebben vaak als doel een

Foto Annina Romita

bepaalde vaardigheid aan te leren.
In Duitsland noemen ze dat zo mooi
Schuhstrick-theater. Wij maken
muziektheater-voorstellingen over
actuele onderwerpen die kinderen
bezighouden. En onze producties
hebben altijd een maatschappelijke
relevantie. Daarmee willen we zeker
iets vertellen. Maar door de artistieke benadering van de onderwerpen
willen wij kinderen ook verrijken, zoals bij goede theatervoorstellingen
voor volwassen, waarvan je zegt: ik
heb een prachtige voorstelling ge-

zien, en niet in eerste instantie: ik
heb veel geleerd. Overigens spelen
ook wij altijd met professionele acteurs en muzikanten.’

Vijf sterren van Volkskrant

De waardering voor de producties
van Theater Sonnevanck bleek onlangs weer eens uit de lovende
kritieken op de voorstelling Zwijnenstal, geïnspireerd op Orwells
Animal Farm, geschreven en geregisseerd door Marije Gubbels met
o.a. Rop Verheijen en Ilse Warringa.
De Volkskrant honoreerde de productie met maar liefst 5 sterren.
VK: ‘Zwijnenstal is een muziektheater-voorstelling voor het hele gezin,
zónder dat de boodschap verloren
gaat.’

Foto Sanne Peper

BIS-theater
Theater Sonnevanck is een van de negen
landelijke jeugdtheatergezelschappen die
onderdeel zijn van de Landelijke Culturele
Basisinfrastructuur, BIS. De instellingen
krijgen subsidie om te zorgen voor een
landelijk cultureel aanbod en vallen onder
directe ministeriële verantwoordelijkheid.
Onder de bezielende leidig van Flora Verbrugge als artistiek directeur, maakte het
gezelschap, letterlijk en figuurlijk veel
prijzenswaardige producties. Sonnevanck
speelt ieder jaar ruim 450 voorstellingen
voor meer dan 40.000 kinderen, jongeren
en volwassenen in de kleine en middenArtistiek directeur Flora Verbrugge.
zalen van theaters en in speellokalen van
basisscholen. Ook worden voorstellingen
gespeeld op schoolpleinen van middelbare scholen in een tot theater omgebouwde
vrachtwagentrailer. De producties van Sonnevanck worden mede mogelijk gemaakt
door het Ministerie van OCW, de provincie Overijssel en de Gemeente Enschede.
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TOPPERS ZONDER HOOGTEVREES
Een intrigerend beeld: twee menselijke figuurtjes die
hoog boven de grond, bungelend in een bakje, iets aan
het doen zijn aan de Alphatoren. Als je zelf hoogtevrees
hebt en alleen al bij het omhoog kijken duizelig wordt
dwingen deze werkers heel veel respect af. Wie zijn die
‘waaghalzen’ en wat bezielt hen?
‘Of ik als kleine jongen al droomde van dit werk? Nou nee, niet
echt’, reageert Ruud Moorman (53)
lachend. Ik wilde kok worden. Daar
heb ik ook diploma’s voor hoor.’ Na
een poosje kwam hij er achter dat
kok zijn toch niet helemaal zijn ding
was. ‘Als kok moest ik ook in de
weekenden werken en ‘s avonds,
en dat beviel me niet. Voordeel is
wel dat ik nog steeds heel goed
kan koken’, zegt hij laconiek.
Moorman liet zich omscholen tot
metselaar. ‘De aannemer waarbij
ik destijds werkte ging failliet en
zodoende kwam ik bij de firma
Takkenkamp terecht.’ (o.a. gespecialiseerd in gevelonderhoud en
-restauratie. Red.)
Elke ochtend komt Moorman vanuit
zijn woonplaats Hasselt naar Enschede om samen met zijn Poolse

collega Pjotter (32) topprestaties
te leveren aan de Alphatoren. ‘We
zijn herstelwerkzaamheden aan
het verrichten. Door de extreme
warmte zijn er scheurtjes in de gevel ontstaan en die zijn wij aan het
repareren.’

Nooit hoogtevrees gehad?

‘Ach, het is net als met ander werk,
gewoon van onderaf beginnen’,
antwoordt hij droogjes. Om het
werk te kunnen doen zijn Moorman
en zijn collega overgeleverd aan
kraanmachinist Mark Olde Bolhaar
(31) uit Overdinkel.
U heeft eigenlijk het leven van uw
collega’s in uw hand.
‘Ja eigenlijk wel’, grijnst Olde
Bolhaar, ‘maar ze vertrouwen me
gelukkig wel en dat scheelt natuurlijk een stuk.’

City Art
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Madonna
Herinnering aan
textielverleden
De Madonna werd in 2004 door de
Enschedese bevolking uitverkoren
om het Van Loenshof te verfraaien. Beeldend kunstenaar Maria
Roosen vertaalde de opdracht van
de gemeente voor een kunstwerk,
dat een herinnering zou moeten
worden aan het Enschedese textielverleden, in een klassieke vrouwenfiguur in rode jurk met lange sleep,
oprijzend uit het plaveisel. Het
beeld was opgebouwd uit losse
klinkers. Dat bleek geen gelukkige
keuze. Een half jaar na de onthulling werd de Madonna weggehaald
nadat het meerdere keren door
vrachtauto’s van haar sokkel was
gereden. Erg rouwig was men er
over het algemeen niet om. Veel
Enschedeërs vonden het kunstwerk
bij nader inzien geen succes. Men
was onder andere van mening dat
het kunstwerk te weinig statuur en
volume had voor de oorspronkelijke plek. Een gemeente kan echter
een aangekocht kunstwerk niet
zomaar aan de kant doen omdat er
auteursrechten aan verbonden zijn.

Geïntegreerd in de Play Ground van Decathlon laat Madonna zich gewillig beklimmen door de jeugd. Onder: de oorsponkelijke plek van het kunstwerk met op de
achtergrond BrasseRia, waar nu de glazen kunstvitrine staat.

Ruud Moorman links, en zijn Poolse collega Pjotter.

Gereconstrueerd

In overleg met de kunstenaar onderging Madonna voor
een slordige 25.000 euro in Scheveningen een grondige
hersteloperatie. De losse stenen waaruit het beeld was
opgebouwd werden vervangen door gegoten mallen met
een klinkerstructuur, waardoor het lijkt alsof de Madonna uit
losse klinkers is opgebouwd. De verschillende delen werden
verlijmd. Om beschadiging te voorkomen kreeg het kunstwerk uiteindelijk een veiliger plek tussen House of Snobs en
restaurant Yuzu. Beschermd door een natuurstenen bank en
geïntegreerd in de Play Ground van Decathlon laat Madonna
zich gewillig beklimmen door de jeugd.
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laat het bijzondere

Stadsfotograaf Cyril Wermers
van het gewone zien

‘Ik vier het nooit, maar toch hangen de vlaggen altijd
uit op mijn verjaardag,’ vertelt Cyril Wermers. Op 5 mei
1959 zag hij het levenslicht in het Hengelose Gerardus
Majella Ziekenhuis. Hij werd vernoemd naar een broertje dat slechts drie maanden oud werd. ‘Ach, laten we
deze ook maar Cyril noemen’, zullen mijn ouders gedacht hebben. Misschien wel in de veronderstelling dat
ik ook niet lang zou leven’ vertelt hij met een onderkoeld gevoel voor humor.
Samen met zijn onafscheidelijke
hond Tiago is Wermers dagelijks
te vinden in het stadscentrum. Hij
heeft zijn viervoetige metgezel,
een Podengo uit Portugal, via een
stichting geadopteerd. ‘Dit soort
honden wordt gebruikt om op konijnen te jagen. Als ze niet meer
voldoen worden ze de straat opgeschopt. Tiago heeft de eerste twee

jaar van zijn leven alleen in een hok
gezeten,’ vertelt Wermers. ‘Voor
mij is hij een lot uit de loterij.’
Sommigen vergelijken Wermers
met de bekende Amsterdamse
straatfotograaf uit de zestiger jaren,
Ed van der Elsken, wiens vader
meubelmaker was. De vader van
Wermers had een timmerfabriek.

‘Geen huis-tuin-en-keuken-timmerfabriek, maar gespecialiseerd in het
uitvoeren van bijzondere opdrachten zoals eikenhouten trappen en
dergelijke’, vertelt Wermers met
gepaste trots. ‘De jongens die er
werkten waren geen boerenknuppels maar echte ambachtslui.’
Na, wat hij zelf zegt, een ‘mislukte middelbare school’ stelde zijn
vader hem voor maar in de zaak te
komen. ‘Ik heb eigenlijk twee linkerhanden. Toch heb ik er een paar
jaar met plezier gewerkt.’ Zijn vader verkocht de zaak en bedong bij
de nieuwe eigenaar dat zoonlief er
een gedegen interne opleiding zou
krijgen om te zijner tijd de leiding
op zich te nemen. ‘Dat werd niet

echt een succes. Ik ben er gillend
weggelopen,’ vervolgt Wermers,
die op dat moment geen idee had
wat hij wèl moest gaan doen.
Via de vrijwilligersvacaturebank verzeilde hij op de video-afdeling van
wat toen nog het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis heette. Hij maakte
er video’s met patiënten. Dat lag
hem meer. Om zich meer te ontwikkelen op audiovisueel gebied ging
hij naar de Aki. ‘Ik heb er van alles
gedaan, schilderen, beeldhouwen,
enz. maar geen video gezien.’ Hoewel niet afgemaakt was het volgens
hem geen verloren jaar.

Inspirator Wim de Bie

‘In 2003 begon ik met een weblog.
Aanleiding was een interview in het
Parool met Wim de Bie over zijn
Bieslog, een soort krantje op internet. Ik dacht gelijk: dat wil ik ook.

Maar in die tijd had ik nog geen
computer. Voor vijftig euro heb ik er
toen een gekocht met Windows 95
en ben ik begonnen met een eigen
weblog: Enschede a/Zee.

Veel respons

Om bij de stukjes een foto te plaatsen heb ik bij de Mediamarkt een
1.3 megapixel cameraatje gekocht.
De weblog bleek al snel populair te
zijn zonder dat mensen wisten wie
er achter zat. Ik gebruikte de nickname Eazy en schreef drie à vier
stukjes per dag met een foto erbij,
wat ik nu nog steeds doe op Facebook.’
Tegen wil en dank werd hij steeds
bekender en kreeg hij veel respons.
Onder andere van reclamebureaus
die hem uitnodigden en dachten
dat er een soort collectief achter de
naam schuil ging.

Zeven jaar geleden vond Wermers
dat de koek wel zo’n beetje op was.
Hij verkocht zijn weblog Enschede
a/Zee aan een uitgever. Vanaf die
tijd ging Wermers zich steeds meer
richten op fotografie. Bepaald niet
zonder succes.

‘Eigenlijk was ik al
fotograaf voordat ik
een camera had.’
Hoe wordt je eigenlijk fotograaf?
‘Door te kijken, en dan pas klikken.
Je hebt mensen die van A naar B
lopen en niets zien. Een fotograaf
ziet alles, ik tenminste wel. Eigenlijk
was ik vroeger ook al fotograaf,’
stelt hij grinnikend, ‘alleen had ik
>
toen nog geen camera.’
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EXPOSITIES

Fotogalerie
Objectief

COLUMN
TON OUWEHAND

Het Wilde Oog en Maike
Brautmeier
Winnende foto NRC-fotowedstrijd met thema ‘Herfst’.

‘Inmiddels heeft hij meerdere exposities, fotomagazines en -boeken
op zijn naam staan. Vorig jaar won
hij de NRC-fotowedstrijd met het

thema Herfst. Toen hem gevraagd
werd wat hij mooi vond aan zijn
stad was zijn antwoord: ‘Niets,
Enschede is mooi van lelijkheid.

Gelukkig maar, anders viel er weinig
te fotograferen.’ Met zijn foto’s laat
hij echter zien dat Enschede op z’n
minst een zeer aantrekkelijke stad is.

Onaflaatbare interesse in de stad

Leven tussen Groei en Krimp

Regisseur, filmer, fotograaf Merel ten Elzen is een groot bewonderaar van Wermers:
‘Ik vind het gaaf dat niet alleen het werk van Cyril, maar ook hijzelf
als maker steeds meer bekendheid krijgt in Enschede. Hij verdient
in mijn ogen ook erkenning voor wie hij is en wat hij doet. Waar hij
jaren geleden nog een anonieme, geheimzinnige stadsfotograaf
was, staat hij nu soms zelf model voor andere fotografen en organiseert hij fotomiddagen in de stad voor (aspirant) liefhebbers van
fotografie.
Ik bewonder Cyril om zijn vakmanschap en om zijn oprechte, onaflaatbare interesse in de stad. In alle aspecten. Ook omdat hij in zijn
(en mijn!) omgeving overal prachtige patronen, vormen en kleuren
opmerkt, die ik uit mezelf niet (b)lijk te kunnen zien. Maar waar ik
door zijn werk wel van kan genieten. Juist in Tiago, zijn Podengo,
weet hij alle denkbare (menselijke) emoties te vangen. Cyril is een
bijzonder getalenteerde en humorvolle kunstenaar, waarop Enschede heel trots mag zijn.’

12

15 januari t/m 13 februari
Opening: zo 12 januari 16.00 u
Het Wilde Oog heeft 19 jaar lang
drie vrouwen in Spakenburger
klederdacht gefotografeerd op
de meest uiteenlopende locaties
in binnen en buitenland. Deze
keer zijn ze in beeld gebracht
met voormalige ‘gastarbeiders’ in
Twente en Münsterland.

19 februari t/m 28 maart
Opening: zo 16 februari 16.00 u
Van het werk van Erik Slot (Almelo
1967) in Warschau is het fotoboek
Walls Vodka Lies verschenen
waarmee hij de 3e prijs heeft gewonnen bij de International Photography Awards in Los Angeles.

Tiago, zijn onafscheidelijke Portugese
viervoeter: ‘Een lot uit de loterij’.

Fotoboeken van Cyril Wermers zijn
te vinden bij Boekhandel Broekhuis
en in de bibliotheek.

Graduates 2019
Nederlandse Fotovakschool

1 april t/m 9 mei
Opening: zo 29 maart 16.00 u

Gelukkig! Het is Nieuwjaar! Dat
oude jaar zijn we kwijt. En ik moet
zeggen Enschede heeft zich
vorig jaar op een paar essentiële
momenten mooi koest gehouden.
Het had natuurlijk best gekund
dat toen Assen en Zandvoort om
het hardst gingen schreeuwen om
het stikstof-evenement Formule 1
binnen te halen, te gaan uitleggen dat het ook hier wel kon. Met een
stel hooibalen en een paar emmers witte verf kun je op het voormalige vliegveld echt wel een racebaan inrichten. Maar nee hoor.
Enschede zweeg. En van die stikstofuitstoot wisten we nog niet,
want Remkes had zijn rapport nog niet af. Maar Enschede toonde
geen interesse in Formule 1. Waarom ook? Dat racen in die kleine
rotauto’s, waar je ook gewoon op de fiets kan? Haastige spoed is
zeldzaam goed, zei mijn vader altijd, maar racen vond hij onzin.
Ook toen Nederland plotseling het Eurovisie Songfestival won had
Enschede best kunnen roepen dat het liedjesfeest hier wel gehouden kon worden. Wij waren tenslotte met Teach In de vorige winnaar.
Mogelijkheden zat hier. Beetje samenwerking tussen de podia. De
goede mensen samen de schouders eronder. En hoewel mijn vader
altijd zei: vele handen maken licht werk zwaar, denk ik dat ook deze
klus hier best geklaard had gekund. Maar ja, zul je net zien, dat de
stikstofuitstoot van 40 slechte liedjes dusdanig is dat de bouw van
de Kop van de Boulevard moet worden stilgelegd. Dat wil je ook
niet.
Daarom is het zo mooi dat Enschede er gewoon op bescheiden
wijze er een nieuwe bezienswaardigheid bij heeft zonder dat daar
aandacht voor is gevraagd. Heeft u het al gezien? Op de hoek van
het Hoedemakerplein en de Nijverheidstraat is een tandartspraktijk
gekomen waar de architect alle stenen door glas heeft vervangen.
Iedereen die in de wachtkamer zit, zie je gewoon zitten. De behandelkamers zijn weliswaar voor een deel voorzien van matglas, maar
de benen en schoenen van de patiënt en tandarts kun je van buiten
mooi zien. Hier is geen binnenhuisarchitect aan te pas gekomen,
maar een seriemoordenaar, zei Hans Dorrestijn een keer over een
vergelijkbaar geval van misarchitectuur. Ik neem me voor om als het
weer wat beter wordt buiten het pand een stoeltje neer te zetten.
Dan ga ik met een thermoskannetje koffie leuk naar patiënten zitten
kijken. Al is dat laatste zoals mijn vader rond deze periode altijd
placht te zeggen Gelukkig Niewaar!
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Mag het licht aan?

In deze rubriek worden lezers uitgedaagd te raden
bij welk pand het afgedrukte detail hoort.

Het is begin november als wij Wietse Dijkstra, Senior
Technisch Adviseur Openbare Verlichting van de gemeente Enschede, vragen welke personen, organisaties of instanties nou eigenlijk verantwoordelijk zijn
voor het repareren van defecte verlichting in de openbare ruimte. Aanleiding voor de vraag zijn klachten die
de wijkraad regelmatig van bewoners en ondernemers
krijgt over kapotte straatverlichting en de lange tijdsduur tussen melding en herstel.

De bovenstaande esculaap uit de vorige editie
is verwerkt in de gevel van het pand aan de
Langestraat waarin sinds 2014 Outlet Store Ten
Cate lingerie en aanverwante artikelen aan de
man en de vrouw brengt. Voor het pand staat
het kunstwerk Lezend Meisje van de Amsterdamse beeldhouwer, cineast en schrijver Don
Dekker. Het beeldje stamt uit de tijd dat dagblad Tubantia er kantoor hield. Nadat de krant
in 2004 verhuisde stond het pand, dat
in de loop der jaren meerdere keren
was verbouwd, lange tijd leeg.
Architect André Beumers tekende voor
het ontwerp waarmee het pand weer in
oude glorie werd teruggebracht. Om de
symmetrie te accentueren op de plaats
waar oorspronkelijk een klein balkon zat
boven de entree, liet de architect een
esculaap aanbrengen, waarmee hij
tevens het herstel en de ‘heling’ van het
pand wil benadrukken.

Wat doet het wapen van Amsterdam in Enschede?
Als u de eerste bent die ons via info@redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten
van welk pand het detail op de foto rechts is, staat er op de redactie een
flesje wijn voor u klaar.
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Het beeldje voor het pand
stamt uit de tijd dat dagblad
Tubantia er kantoor hield.

‘Als het gaat om energievoorziening en verlichting heeft de
gemeente te maken met twee partijen: Netwerkbeheerder Enexis en
aannemer Dinniq. Alles wat onder
de grond zit, bekabeling en toevoer
van energie, valt onder Enexis.’
legt Dijkstra uit. ‘De meldingsprocedure is als volgt: ‘Mensen kunnen
een melding doorgeven aan GCC,
het gemeentelijk contactcentrum
telefoon 053-4817600. (zie Prikbord
achterop dit blad). Betreft het een
kapotte lamp dan wordt dit direct,
met vermelding van locatie, doorgegeven aan Dinniq, de aannemer
die het probleem moet herstellen.
Als blijkt dat de oorzaak van het
probleem ondergronds ligt wordt
dit gemeld bij Enexis. De gemeente kan echter niet bepalen wanneer
precies de energieleverancier in actie moet komen. Dit geldt niet voor
Dinniq die zoals in het contract met
de aannemer is opgenomen, binnen vijf werkdagen het probleem
moet oplossen.’
Op de vraag of de gemeente tevreden is over de service van de aannemer antwoordt Dijkstra diplomatiek: ‘Het kan beter’. Op het niet
nakomen van een verplichting

staat een boete van honderd euro
per dag, per lamp. Een aardige
bron van inkomsten dus voor de
gemeente? Dijkstra: ‘Een boete is
natuurlijk een middel en geen doel.
Het gaat om de zorg voor goede
verlichting.’

Europese aanbesteding

‘Het contract met de aannemer
dat al zes jaar loopt is onlangs
weer verlengd met maximaal acht
jaar,’ vertelt Dijkstra desgevraagd.
‘Met dien verstande, dat het nu in
eerste instantie om minimaal twee
jaar gaat, waarna jaarlijks wordt
besloten al dan niet een jaar te
verlengen’
Dijkstra legt uit dat een gemeente niet zomaar kan beslissen om
met een andere aannemer in zee
te gaan. Het gaat om Europese
aanbestedingen, dus ieder gecertificeerd bedrijf kan zich inschrijven,
ook buitenlandse bedrijven. Tot nu
toe hebben we gelukkig een Nederlandse aannemer. Daarbij komt
dat het om speciaal gecertificeerde
bedrijven gaat, waarvan er niet zoveel zijn. En die bedrijven kampen
weer met een tekort aan gekwali-

ficeerd personeel.’ Wat dat laatste
betreft voorziet Dijkstra de komende jaren überhaupt een toenemend
gebrek aan vakmensen. Desondanks
hopen wij dat de verlichting in de
binnenstad zal blijven branden.
Want een bruisende stad zonder
licht is als een café zonder bier.
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Nieuwe bestemming voor oud Atak-pand
Huisvesting jongeren met begeleiding in directe omgeving van
‘dealerskwartier’ vraagt extra aandacht voor overlast Wilminkplein
Na ruim 10 jaar leegstand, bouw en verbouwen krijgt het voormalige Atak-pand
aan de Noorderhagen een nieuwe bestemming. Zorgorganisatie Zekere Basis gaat
er jongeren tussen de 16 en 27 jaar huisvesten. De toekomstige bewoners hebben
een licht verstandelijke handicap, al of niet
in combinatie met gedragsproblemen. Zij
worden begeleid naar een zo zelfstandig
mogelijk bestaan. De locatie in het centrum
is daarvoor zeer passend, zo beweert de
gemeente in een informatiebrief die de
wijkraad ontving. Die stelling wordt echter
niet door iedereen onderschreven.
In het pand zijn twintig studio’s gecreëerd voor jongeren die uit een
begeleid-kamerbewoning-traject
komen waar zij aangetoond hebben zelfstandig te kunnen functioneren en bewezen hebben een
goede buur te zijn voor de omgeving. Ze hebben allen hun eigen
daginvulling elders, bijvoorbeeld
school of werk. Op de locatie is 24
uur per dag toezicht aanwezig en
begeleiding die gericht is op dagelijks terugkerende zaken als verzorging, sociale contacten, financiën
en school of werk. Zekere Basis
biedt geen behandeling, maar richt
zich puur op begeleiding naar zelfstandig wonen. De situatie aan de
Noorderhagen is een tussenstap
naar geheel zelfstandig wonen.
Half december werd voor omwonenden een informatie-inloop georganiseerd. Zo’n vijftien belangstel-
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lenden maakten gebruik van die mogelijkheid meldt Micha
Oosterveld, directeur
van Zekere Basis. ’De
reacties waren zeer
positief. De bezoekers gaven ook aan
blij te zijn dat het
pand na lange tijd
van leegstand weer
een bestemming heeft gekregen,’
aldus Oosterveld. Op de vraag of
er nog extra maatregelen worden
getroffen met betrekking tot de bestaande overlast van drugsdealers
op het aangrenzende Wilminkplein,
antwoordt Oosterveld dat dit een
punt is dat inderdaad de volle aandacht heeft van de zorgorganisatie
èn van de gemeente.
Omdat de nieuwe functie niet
helemaal past binnen het huidige

Aandacht voor fietsparkeren
Wijkraadvoorzitter Leo Moons zette onlangs het fietsparkeren op de
agenda van het binnenstadsoverleg. Moons stelde dat er in principe voldoende mogelijkheden zijn
om in de binnenstad je fiets kwijt
te kunnen op plekken met nietjes,
in bewaakte stallingen en op andere plaatsen. ‘Toch zijn er steeds
meer binnenstadbewoners en bezoekers die zich ergeren aan hinderlijk geparkeerde fietsen,’ aldus
Moons. ‘Vooral op drukke dagen
vormen fout gepareerde fietsen
hinderlijke obstakels voor voetgangers, maar ook voor hulpdiensten.’

Knelpunten

Met name op de kruising Heurne/
Langestraat/Kalanderstraat; aan
het einde van de Marktstraat voor
Opticiën Daniël en op de hoek Van
Loenshof/Langestraat, loopt het
vaak de spuigaten uit.

Moons denkt dat het geen onwil is
van de mensen. ‘Mensen parkeren
hun fiets nu eenmaal graag zo
dicht mogelijk bij hun doel.’ Daarom pleit hij er voor meer duidelijkheid te creëren door aan te geven
waar je wel of niet je fiets kunt
parkeren. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door markeringen op het
wegdek.

Fietsparkeerbegeleiders

Ook in andere grote en middelgrote steden wordt het fietsparkeerprobleem onderkend. Sommige
steden maaken bij het invoeren
van nieuw parkeerbeleid gebruik
van parkeerbegeleiders die het
publiek op een vriendelijke manier
wijzen op de nieuwe regels en op
de dichtsbijzijnde mogelijkheid om
hun tweewielers kwijt te kunnen.
Moons gaf aan dit ook voor Enschede een goed idee te vinden.

The Game Box,
kleurige speelhal
in hartje stad
bestemmingsplan is een nieuwe
aanvraag omgevingsvergunning
ingediend die 4 december in Huisaan Huis is gepubliceerd. Tot zes
weken nadien kan bezwaar worden
aangetekend. Het streven is dat de
eerste bewoners begin februari hun
intrek kunnen nemen in het pand.
Democratisch Platform Enschede
toont zich verbaasd over de locatie.
Raadslid Arjan Brouwer wil weten
waarom het college van B&W dit
een zeer passende locatie vindt.

Het concept van de speelhal werd
gekopieerd uit Amerika door twee
jonge ondernemers uit Kerkrade,
van huis uit fiscalisten. In 2017
openden zij de eerste Game Box in
Almere. Inmiddels is Apeldoorn en
sinds november ook Enschede, een
binnenkermis rijker. Het speelparadijs voor alle leeftijden heeft haar
intrek genomen in het pand aan de
Markstraat waar ooit meubelzaak
Rekers was gehuisvest. Nadien
heeft het pand jaren leeggestaan
en zaten er verschillende pop-upshops en een tijdelijke galerie in.
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Daar wordt een mens blij van.
Jonge binnestadbewoners op
weg naar een feestontbijtje bij de
HEMA. Misschien zitten er wel toekomstige stadsbestuurders bij.

WAT ONS
VERDER
OPVIEL

De gemeente Enschede wil meer groen in de binnenstad.
Mooie goedkope oplossing. Toch? Met D66-groen.

Je waant je een toerist in eigen stad
als je ondergronds gaat en niet voor
iets naars naar het ziekenhuis moet.

Uitverkoop bij Hudson’s Bay?
Nee, gewoon een maandagmorgen
klokslag 11.00 uur bij de Primark.

Duiven zijn net schapen. Als er één op de rand gaat zitten volgen er meer.
(De Kalanderij, H.J. van Heekplein)

Test met radiografisch bestuurbare
maaimachine. De jongens van Onderhoud
en Beheer vechten elkaar straks de tent uit
wie de wadi’s mag maaien.
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PRIKBORD
Noodgevallen
112

INLEVEREN

papier & karton

Renewi (vh Van Gansewinkel)

Politie - Wijkagenten
Paul Rietman - Coen Klaver
0900-8844

Iedere woensdag kunnen
binnenstadbewoners zèlf hun
papier en karton in de ophaalwagen van Renewi deponeren.

Brandweer
088-256 7000

Dus niet bijplaatsen!

Medisch spectrum Twente
053-487 2000
Huisartsenpost
053-555 1188
Melding onveilige situaties
in openbare ruimte
53014
Dierenambulance
06-534 21066
Meldpunt Loverboys
06-1022 3929
Meldpunt Discriminatie
053- 430 2299

Drukkerij Roelofs kleurt kwaliteit door een no-nonsense benadering
en service. In ons pand te Enschede vormen twee vijfkleurenpersen
met lak en één achtkleurenpers LEC-UV het kloppend hart van het
bedrijf. Deze hypermoderne MAN Roland persen verwerken 24 uur
per dag de meest uiteenlopende drukwerkopdrachten.
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09.30 uur tot 09.50 uur
Hoek Heurne/Noorderhagen
10.00 uur tot 10.20 uur
Van Heekplein (Raadhuisstraat)
10.30 uur tot 10.50 uur
Kruispunt De Graaf
11.00 uur tm 11.20 uur
Oude Markt (Brandmonument

WERK AAN
DE WEG
Raadpleeg voor werkzaamheden
aan de weg in en rond de stad:

melvin.ndw.nu/public

Van brochures tot productfolders, van corporate
jaarverslagen tot kleurkaarten en van magazines tot
posters. Expressieve kleuren, gedrukt in de allerhoogste
rastertechnologie. Roelofs is een groene drukker met
het gecertificeerde FSC-keurmerk.

