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Het jaar is nog lang niet ten einde. Toch
is dit het laatste Binnenstad Magazine
van 2019. De vierde uitgave al weer in
de vernieuwde vorm. Tijd om de nieuwe
opzet te evalueren. Zijn we op de goede
weg? Komt het blad tegemoet aan wat
bewoners en ondernemers verwachten
of wat hen aanspreekt? Is de keuze voor
een mix van informatie over allerlei ontwikkelingen, gecombineerd met human
interest, gerelateerd aan wonen en werken in de binnenstad, een juiste? Wat
vindt de wijkraad, wat vindt de redactie?
Maar bovenal, wat vindt u als lezer ervan?
Het zou mooi zijn om uw mening en eventuele suggesties mee te
kunnen nemen bij onze planning voor volgend jaar. Dat kan door een
mailtje te sturen naar redactie-wijkkrant@swbe.nl. Of misschien heeft
u vanuit uw huidige of vroegere vakgebied belangstelling om onze redactie te komen versterken; of om ons te helpen met het vernieuwen
van onze website die nodig ‘under contruction’ moet. Laat het weten.
Dan kunnen wij u bij een kop koffie verder informeren.
Het in de vorige editie aangekondigde interview met de ongekroonde stadsfotograaf Cyril Wermers is verplaatst naar januari 2020.
In deze editie geven wij graag het woord aan oud-wethouder Jeroen
Hatenboer die bijna een jaar geleden nogal onverwacht de handdoek
in de ring gooide. Ook besteden wij, zoals beloofd, aandacht aan
exposities die te zien zijn in de binnenstad en lanceren wij een nieuwe
rubriek Oog voor Detail, waarin aandacht wordt besteed aan panden
die zeker de moeite waard zijn nader bekeken te worden.
Rein Kroes
Omslag: Jeroen Hatenboer (pagina 6) Foto: Annina Romita

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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Afvaldump blijft hot item
Ongewenste afvaldump staat met stip op één als je Enschedeërs vraagt
waar zij zich het meest aan ergeren. Die conclusie werd getrokken uit
de enquête die Tubantia in 2018 in aanloop naar de verkiezingen hield
en uit vragenlijsten, die raadsleden zelf verspreidden na de verkiezingen. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Vastgesteld kan worden dat
de kosten voor het opruimen van ongewenste afvaldump in zeven jaar
tijd ongeveer verdubbeld zijn. Ook onder de binnenstadbewoners blijft
het afvalprobleem een hot item.
Gedragsverandering?

De gemeente denkt de overlast
te kunnen bestrijden met een gedragsveranderingsprogramma.
Dat is echter de maatregel die
het laagst scoort op de digitale vragenlijst van Tubantia, die
onlangs werd ingevuld door 3500
stadsgenoten. Maar liefs 67 procent van hen geeft aan meer te
voelen voor een herinvoering van
een ‘gratis’ stortquotum van 300
kilo bij het brengpunt.

Wekelijks ophalen grof afval

In de binnenstad wonen relatief
veel studenten. Mag de gemeente van hen verwachten dat zij met
een afgedankte stoel achterop de
fiets naar een brengpunt peddelen om die tegen betaling kwijt
te kunnen? De vraag stellen is de
vraag beantwoorden. Dit houdt in
dat er regelmatig spullen bij containers worden geplaatst, waardoor het voor anderen minder
bezwaarlijk wordt dit ook te doen.

Wijkraad
pleit voor:
meer containers voor
restafval, ophalen grofvuil,
‘gratis’ stortquotem,
betere communicatie

Uiteindelijk wordt de troep toch
opgehaald, wat de gemeente alsnog geld kost. De wijkraad stelt
daarom voor om het wekelijks
ophalen van grofvuil weer in te
voeren, met als argument dat er
nu ook kosten worden gemaakt,
terwijl het een zootje blijft.

Verpakkingsafval

Met het plaatsen van extra containers in het centrum en het aanpassen van een aantal bestaande
containers voor verpakkingsafval
is de overlast van het dumpen
op een aantal plaatsen verbeterd. Toch valt er volgens de
wijkraad nog veel te verbeteren.
Bijvoorbeeld in de Walstraat en
aan de Van Lochemstraat zouden
daarvoor extra containers moeten
komen.

‘Samen houden wij het netjes’

De wijkraad denkt dat er lang niet
altijd sprake is van onwil bij de
bewoners. Daarom stelt zij tevens
voor om, bij wijze van proef,
borden te plaatsen bij de containers met de tekst ‘Samen houden
wij het netjes’, waarop tevens de
‘spelregels’ gecommuniceerd
kunnen worden.
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Krappe woningmarkt
voor jonge starters
In het eerste kwartaal van 2019 is in
ons land de verkoop van woningen
in de prijsklasse tussen de 300 en
750 duizend euro met 15% toegenomen. De verkoop van woningen
in de laagste prijsklasse tot 150
duizend euro daarentegen is sterk
gedaald, met 41% in vergelijking
met het vorige jaar. Starters, jonge
gezinnen en mensen met een
krapper budget hebben minder
te kiezen. Ondertussen zijn onder
invloed van meerdere factoren ook
nieuwbouwhuizen voor veel mensen te duur geworden. Veel starters
ondervinden daarnaast ook nog
eens problemen met het krijgen
van een hypotheek omdat zij de
banken (nog) geen vast inkomen
kunnen garanderen bijvoorbeeld
omdat ze zzp’er zijn.
Hoewel er momenteel dus een flinke krapte op de woningmarkt is,
kunnen wij nog niet spreken van
een ‘woningnood’ zoals Nederland die kende in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog. Voor veel
jonge stellen zat er toen niets
anders op dan om bij hun ouders in
te trekken. Daarover schreef onze
oud-stadsgenoot Willem Wilmink
een prachtige, zeer illustratieve
tekst.

HUN EERSTE WONING
Er waren twee jonge gelieven,
die minden elkander zo teer,
ze gingen tesaam ten stadhuize
en werden mevrouw en meneer,
zij kregen een woning op zolder
bij grootvader Piet van der Plas,
en waren daarmee in hun nopjes
omdat er zo’n woningnood was.
En als zij daar zoenden en stoeiden
keek opa op grootvaders klok,
daar nam hij zo lustig de tijd op,
ook sloeg hij de maat met zijn stok,
en maakten de jonge gelieven
een uiterst erotisch geluid,
trok opa zich op aan de dakgoot
en lachte hen toe door de ruit.
Dat grootvader zo alle dagen
een blijk van belangstelling gaf,
de jongen, die vond het wel aardig,
maar de jonge bruid knapte af,
haar stem kreeg een ranzige
bijklank,
haar ogen die kregen iets grauws,
totdat ze tenslotte kapot ging
aan opa zijn blijvend applaus.
W.A. Wilmink
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OOG VOOR DETAIL
Lopend door de binnenstad van
Enschede wordt onze aandacht
vooral getrokken door etalages
en reclame-uitingen waarmee
onze ondernemende buren hun
producten of diensten aan de
man proberen te brengen. Daar
komt vaak veel creativiteit aan
te pas. De etalages van sommige ondernemers zou je met een
beetje goede wil, zoals in de
kunstwereld gangbaar is,
‘installaties’ kunnen noemen.
Maar er is meer te zien dat de
aandacht verdient. Daarom
gaan we in de komende edities
van het Binnenstad Magazine
aandacht besteden aan panden
die zeker de moeite waard zijn
nader bekeken te worden. Van
ieder gebouw dat wij de revue
laten passeren zullen wij vooraf,
te beginnen met deze editie,
een detailfoto plaatsen (zie
onder).
Flesje wijn
Als u de eerste bent die ons via
info@redactie-wijkkrant@swbe.nl
laat weten van welk pand onderstaand detail is, staat er een fles
wijn voor u klaar.

Bewoners en ondernemers vinden dat
van Loenshof groener mag
Onderzoek heeft uitgewezen dat groen
in binnensteden veel voordelen met
zich meebrengt op sociaal, economisch
en emotioneel gebied. Bovendien geeft
groen een boost aan ons humeur, de
veiligheid en de sfeer in de binnenstad.
Groen is in dit verband de verzamelnaam voor al de groenvoorzieningen
die gebruikt worden om een stad op te
fleuren en aangenamer te maken, zoals
(hangende) bloembakken, plantenbakken, bomen en struiken. Ook de gemeente Enschede heeft meer groen in
het centrum op de agenda staan.
Ooit zou het de ‘Esplanade’ van Enschede
worden. Door de aanwezigheid van heel veel
stenen en het ontbreken van groen biedt het
van Loenshof echter, met name in de wintermaanden als er geen blad aan de bomen zit,
een troosteloze aanblik. Dat is de conclusie
van een werkgroep bestaande uit van Loenshofbewoners en -ondernemers en een vertegenwoordiger van de Wijkraad.

Voorstel

De werkgroep heeft een voorstel ingediend
bij het Stadsdeelmanagement om de armoedig ogende verbinding tussen Koningsplein
en Stadhuis te verfraaien. In het voorstel pleit
de werkgroep onder andere voor uitbreiding
van de huidige groenvoorzieningen en deze
‘groenbakken’ te voorzien van meer in het oog
springende, winterharde beplanting. Als voorbeeld refereert de werkgroep aan de plantenbakken aan het begin van de dagmarkt bij
Punto Pasta, die van fris, onderhoudsarm
groen zijn voorzien. Het voorstel is positief
ontvangen. Afgesproken is het plan verder uit
te werken en te onderzoeken hoe een en ander gerealiseerd en gefinancierd kan worden.
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Oud-wethouder

Jeroen Hatenboer

‘Ondanks de crisis hebben we
toch mooie dingen gedaan
en in gang gezet.’

kijkt graag vooruit

Je begon als wethouder midden in
de crisis. Niet de leukste tijd.
‘Nee, zeker niet. Maar ondanks de
crisis hebben we toch een aantal
mooie dingen kunnen doen en in
gang kunnen zetten. Een voorbeeld
daarvan is de reorganisatie van de
Sociale Werkvoorziening.’

‘Ik heb een geweldig mooie tijd gehad’
Begin 2018 trok hij abrupt de stekker uit zijn wethouderschap.
De raad dreigde de beslissing over twee belangrijke projecten
uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou
betekenen dat het megaproject De Kop van de Boulevard en
de verbouwing van het Wilminktheater, plus de verhuizing
van de bibliotheek naar het Muziekkwartier, op de lange baan
geschoven zouden worden. Jeroen Hatenboer die samen met
vastgoedeigenaren, investeerders en projectontwikkelaars,
heel zijn ziel en zaligheid in de voorbereiding had gestoken,
was diep teleurgesteld en vond dat hij niet langer kon functioneren als wethouder.
‘Hoe ik nu terugkijk op die situatie?
Ik ben niet zo van het achteromkijken, ik kijk graag vooruit. Laat ik
het zo zeggen: ik word heel blij als
ik zie wat er op dit moment op De
Kop gebeurt. En wat de ontwikkelingen aan het Wilminkplein betreft,
ik hoop, en heb er vertrouwen in,
dat het goed komt.’
Ondernemen heeft hem altijd in
het bloed gezeten. Dus de bakens
verzetten en zich op de toekomst
richten was voor hem een logische
vervolgstap. De ervaring die hij
tijdens zijn politieke carrière heeft
opgedaan komt hem goed van pas.
Inmiddels is hij directeur-eigenaar
van A4 Advies, een adviesbureau
voor organisaties en instellingen en
interim-werkzaamheden. Onlangs
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werd hij aangesteld als directeur
van de Stichting Pioneering, een
schakel tussen overheid en bedrijfsleven gericht op innovaties in de
bouw. Ook maakt hij deel uit van
het Expertteam Woningbouw dat
zich bezighoudt met verandering
van binnensteden. En onlangs werd
hij ingevlogen door de gemeente
Oldenzaal om de Boeskoolstad een
boost te geven.

‘Gematigd niets’

Jeroen Hatenboer (60), geboren
in Schiedam, is gehuwd, vader van
drie kinderen en trotse opa van
Felix en Jack, waarmee hij hoofdzakelijk WhatsApp-contact heeft
omdat ze in Buenos Aires wonen.
Hij is opgevoed met de boodschap:
je moet ieder geloof respecteren,

maar je hoeft zelf niets. ‘Ik noem
mijzelf gematigd niets’, zegt hij met
een grijns.
Dertien jaar was hij toen het gezin
Hatenboer het westen verruilde
voor het oosten. ‘Mijn vader
promoveerde aan de Universiteit
Twente en ging hier aan de slag.’
Enschede werd echt zijn stad.

Woonvisie

Horeca en theater

De middelbare school ervoer hij
min of meer als een noodzakelijk
kwaad. Als scholier verdiende hij
zijn eerste centjes in verschillende horecazaken. ‘Zo kwam ik als
bediende bij de Twentse Schouwburg terecht. Als hoofd bediening
daar ben ik nog een tijdje ‘baas’
geweest van de huidige NanoProfessor Dave Blank’, vertelt hij
met gespeelde trots. ‘En Bistro Het
Spotje natuurlijk, die combinatie
horeca/theater vond ik geweldig.
Leuke dingen meegemaakt, veel artiesten ontmoet. Ik zou er een boek
over kunnen schrijven. Prachtige
tijd!’
In 1984 opende hij Eetcafé Samsam aan de Zuiderhagen, een voor
Enschedese begrippen zeer succesvol, hip restaurant. In 1996 verkaste
hij met zijn zaak naar de Oude
Markt waar hij ook de foyer-functie
van theater Concordia voor zijn
rekening nam. Ook kwam Art Café
Mac Berlijn aan het Stationsplein uit
de creatieve koker van Hatenboer.

Foto: Annina Romita

Hart voor de stad

Hij was ook vóór zijn politieke
loopbaan al zeer betrokken bij de
stad. In 1995 presenteerde hij de
gemeenteraad een door hemzelf
uitgedokterd mobiliteitsplan. De
centrumring zou éénrichtingsverkeer moeten worden, de vrijgekomen rijbaan een aparte busbaan
en fietsstrook. En langs de ring
moesten vier ‘stadspoorten’ komen
in de nabijheid van grote parkeerplaatsen. De toen nog ongebruikte
spoorlijn naar Gronau zou geasfalteerd moeten worden. Het plan
heeft het niet gehaald maar heeft
zeker bijgedragen aan het verder
nadenken over toekomstige inrichting en verkeersafwikkelingen in de
stad.
Als horecaondernemer stond hij
ook aan de wieg van de Stichting
Horeca Stad Enschede en de Proef
Eet en was hij nauw betrokken bij
de oprichting van het Enschede Uit-

bureau, de voorloper van Enschede
Promotie.

Politieke ambities

Had je toen al politieke ambities?
‘Nee, helemaal niet. Het was Lide
Jannink van de VVD die mij op een
gegeven moment vroeg of ik in de
gemeenteraad zou willen. Dat zette
mij aan het denken. Ik dacht: als anderen denken dat ik daar geschikt
voor ben zal er wel iets van waar
zijn. Ik moest nog wel eerst lid worden van een partij. Dat werd dus de
VVD omdat die partij het dichtst bij
mijn kijk op de samenleving ligt. Uit
het aantal voorkeurstemmen bleek
dat er meer mensen waren die blijkbaar vertrouwen in mij hadden.’
In 2002 werd hij raadslid, drie jaar
later fractievoorzitter. En na acht
jaar ervaring in de lokale, politieke arena werd hij wethouder met
stedelijke ontwikkeling en cultuur in
zijn portefeuille.

Een ander belangrijk project waar
ik best een beetje trots op ben was
het tot stand komen van de nieuwe
Woonvisie, het vergezicht op hoe
Enschede zich op het gebied van
wonen moet ontwikkelen. Men was
destijds gefocust op het creëren
van woonwijken aan de stadsranden. Een bruisende, levendige
stad echter heeft een kloppend
hart nodig. Daar hoort ook wonen
bij. Belangrijk uitgangspunt werd
groeien vanuit het hart. De herontwikkeling van het Van Heekplein,
de aanleg van de Van Heekgarage
en de nieuwbouw van MST heeft
de binnenstad een stuk levendiger
gemaakt. De ontwikkeling van
de Kop, waar ondermeer vijfhonderddertig appartementen
worden gerealiseerd, sluit daar natuurlijk prachtig op aan. Dat geeft
de stad straks niet alleen
meer smoel, maar levert daarnaast maatschappelijk rendement
op, dat we hebben gewaardeerd
op 15 miljoen euro. In een klap
komen er 1000 mensen meer in de
binnenstad te wonen, een complete woonwijk. Dat betekent niet
alleen een flinke verhoging van de
WOZ-opbrengsten maar ook een
versterkte economische koopstroom.’
>
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Nog tijd voor hobby’s? ‘Ik doe over
het algemeen dingen die ik leuk
vind en daarom als hobby ervaar.
Maar ik sport ook veel, als je dat
bedoelt. En ik lees graag, momenteel de Rosie boeken van Graeme
Simsion waarin het onderwerp autisme met humor benaderd wordt.
Geweldig, zeer aan te bevelen!
Ik volg met veel belangstelling

de ontwikkelingen op het gebied
van automatisering, ook omdat
ik die toepas in mijn werk. Verder
participeer ik in veel kickstarterprojecten, een vorm van crowdfunding, waarbij je kleine bedragen
investeert in allerlei ontwikkelingen,
wereldwijd. Op die manier draag je
een steentje bij en blijft ik gelijktijdig geïnformeerd.’

Het mag duidelijk zijn dat de
oud-wethouder zich bepaald niet
verveelt. Mensen die hem goed
kennen vermoeden dat hij zich
altijd zal blijven inzetten voor de
samenleving en voor ‘zijn’ stad.
Of, zoals anderen zeggen: ‘We zijn
nog lang niet van hem af.’ <
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Waterberging
op schema
De aanleg van het waterbergingsriool en de groenstroken met
wadi’s vordert gestaag. Het systeem dat wordt aangelegd in
de Oldenzaalsestraat, tussen de
spoorlijn en Boulevard 1945, zal in
de toekomst de wateroverlast die
wordt veroorzaakt door hevige
regenbuien, moeten voorkomen.
Hoewel op zich aardige beelden
- wellicht kunt u ze zich nog herinneren - zullen foto’s van studenten die na een hevige regenbui
in rubberbootjes op de Heurne
ronddobberden, definitief tot het
verleden behoren.
Het waterbergingssysteem kan
7 miljoen liter water opvangen.
Daarnaast maakt de vernieuwde
inrichting met wadi’s en de nieuwe aanplant van bomen en ander
groen de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker! Het leggen van een
warmtenet is een belangrijke
stap van fossiele brandstoffen
naar nieuwe energie. Zo wordt
Enschede meer duurzaam. Naar
verwacht zal het project begin
2020 worden afgerond.
Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Ga dan naar enschede.nl/
oldenzaalsestraat.nl om in een 3D
animatie te bekijken hoe de straat
er straks uit komt te zien en hoe
het systeem werkt.

< Oldenzaalsestraat gezien vanaf de
Alphatoren, met de groene wadi’s.
Binnenkort worden nog bomen toegevoegd.
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COLUMN
TON OUWEHAND

WERELDSTAD
Het is het eindpunt van de trein,
bijna geen mens hoeft er te zijn,
bijna geen hond gaat zover mee:
Enschede.
Toen ze bij Boekhandel Broekhuis
poëzie op de buitenmuur wilden
hebben, dachten ze hieraan. Een
gedicht van Willem Wilmink, dat inhoudelijk allang niet meer klopt.
Toen Willem het schreef, halverwege de jaren zeventig, was het de
treurige waarheid. Toen was Enschede het eindpunt van de trein. Het
einde van de wereld zelfs. Maar dat is al jaren het geval niet meer.
Eindpunt? Wie met de trein in Enschede aankomt kan zo naar het
perron lopen waar om het half uur het boemeltje naar Gronau vertrekt,
met als tussenstations De Eschmarke en (het immer bruisende) Glanerbrug. Zo, daar heeft Willem niet van terug.
Maar tot veel treinverkeer leidt het niet. Nu eens een treintje uit
Gronau, dat om begrijpelijke redenen naar Enschede wil, dan weer
eentje de andere kant op. Daar blijft het bij. Maar ja, bescheidenheid
is niet de sterkste kant van Enschede. Op de drie spoorwegovergangen in het centrum staan grote spoorbomen met flikkerende rode
lichten opgesteld. Op volle sterkte komen ze in actie wanneer er een
treintje aan komt sukkelen. Natuurlijk, een mens kan niet intensief
genoeg worden gewaarschuwd tegen langsdenderende treinen. Ook
al slenteren ze, om de aankomst in Gronau maar zo lang mogelijk uit
te stellen. Het eigenaardige is echter dat ze er ook enorme blauwe
borden aan weerszijden van het spoor bij gezet hebben. Voor de drie
spoorwegovergangen hebben ze maar liefst 24 van dezelfde borden
laten aanrukken. Zodat het echt niemand kan ontgaan. Aan de Oldenzaalsestraat staan er zelfs twaalf van die borden. En allemaal met
dezelfde tekst:

Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen.
Het feit dat het er maar in één taal staat in een stad met 160 nationaliteiten, duidt er al op dat het niet echt als waardevolle informatie wordt
beschouwd. Het is dan ook lichtelijk overdreven. Kan er nog een trein
komen? Jawel, dat kan. Maar dat duurt nog een half uur. Beetje lang
om het licht daarvoor op rood te houden. Het enige wat de plaatsing
van dat woud aan dezelfde borden zou kunnen rechtvaardigen, is om
de machinist een kans te geven even terug te rijden naar de vertrekplek. Voor als hij iets is vergeten. Een paraplu bijvoorbeeld, of een
portemonnee. Of misschien wel een paar passagiers.
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Room with a view
in Hermestoren
Wilma en Hilco Klomp genieten volop van
hun penthouse hartje Enschede. Zij werkte
als directiesecretaresse bij de KTV (Koninklijke Textiel Veredelingsindustrie) in Eibergen
toen zij haar man leerde kennen. Hij was er
Financial Controller. Na zeven jaar verhuisde het echtpaar naar Enschede waar Klomp
aan de slag ging bij de Universiteit Twente,
aanvankelijk als Hoofd, later als Concerndirecteur Financiële en Economische Zaken.
Tien jaar geleden zette hij een punt achter
zijn loopbaan. Zij deed dat begin dit jaar,
na dertig jaar een eigen bureau voor secretariaatsservice te hebben gerund.

Zij hadden al eerder een prachtig
appartement in de Enschedese
binnenstad bewoond. Maar daar
kleefden toch een paar nadelen
aan voor het echtpaar. ‘En als er
dan iemand voorbijkomt die een
zéér aantrekkelijk bod doet is de
keus gauw gemaakt’, vertelt de
voormalige financiële man met
een brede glimlach.
Ze verhuisden naar, een appartement aan de Kleine Houtstraat.
‘Dat beviel ons eigenlijk erg goed’,
benadrukt Klomp. ‘Maar toen we
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in de krant lazen dat er een
woontoren gebouwd zou worden
in het centrum, dachten we: ‘Dat
is ook wel iets voor ons.’ Hoewel
er nog nauwelijks informatie
beschikbaar was, schreven ze zich
direct in voor een penthouse. ‘We
waren de eersten. Omdat er veel
belangstelling voor was belden
wij om het half jaar om te controleren of we nog wel boven aan de
lijst stonden. ’Vanuit hun toenmalige penthouse zagen ze de
Hermestoren gestaag in hoogte
toenemen.
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Hoe stad tot leven komt

‘Toen we hier voor het eerst binnenkwamen wisten we niet wat
we zagen’, vertellen ze enthousiast, alsof ze er vorige week zijn
komen wonen. ‘Toen het nog
helemaal leeg was gingen we
‘s morgens op een paar tuinstoeltjes zitten kijken hoe de
stad tot leven kwam. Prachtig,
heel bijzonder.’
Met ramen tot op de grond en
een glazen borstwering heeft
het echtpaar naar drie kanten
een optimaal uitzicht over de
stad.
‘Bij helder weer zien wij de
Plechelmus in Oldenzaal, kasteel
Bad Bentheim en de zendmast
in Markelo. Ook de bouw van
het ziekenhuis hebben we prachtig kunnen volgen.’ De ontwikkeling van De Kop zullen ze de

komende jaren dan ook met veel
plezier en belangstelling volgen.
Het mag duidelijk zijn dat geen
van beiden na zestien jaar woonplezier ook maar een ietsiepietsie
spijt heeft van hun verhuizing
naar het stadscentrum. Beiden
zijn ook vol lof over vorige colleges die de afgelopen decennia
mooie projecten in het centrum
tot stand hebben gebracht.

‘Wij genieten van
alles wat er om
ons heen gebeurt.’
Geen hinder van geluidsoverlast?
‘Als je je daaraan stoort moet je
niet in het centrum gaan wonen.’
is hun mening. ‘Wij genieten van
alles wat er gebeurt. Het kampi-

oenschap van FC Twente bijvoorbeeld, we zaten op de bank en
voelden gewoon hoe ze op het
plein stonden te springen, geweldig. En ook van Serious Request
destijds, hebben we ontzettend
genoten’.

Gouden tip voor Citytour

Het echtpaar volgt met veel
interesse de ontwikkelingen in de
binnenstad, maar ook daarbuiten.
Daarom maken ze zo nu en dan
een rondje, telkens een andere
stadsbus om te zien wat er in andere wijken gaande is. ‘We stappen voor de deur in en ook weer
uit. ‘Mensen die hun voorbeeld
willen volgen adviseren ze: ‘Wel
even het reisdoel melden bij de
chauffeur, om te voorkomen dat
u voor een verwarde passagier
wordt aangezien.’ <

‘Bij helder weer zien wij de Plechelmus in Oldenzaal, kasteel Bad Bentheim en de zendmast in Markelo.’

City Art

Enschede Eclips

voor een tolerante stad waar iedereen mag zijn wie die is
‘De Enschede Eclips krijgt een plek op het Hoedemakerplein’, kopte Tubantia zo’n anderhalf jaar geleden.
De Amsterdamse kunstenaar Edward Janssen kwam als winnaar uit de bus van de prijsvraag die was uitgeschreven door antidiscriminatie-organisatie Artikel 1. Initiatiefnemer Nick Thies achtte de tijd rijp voor
Enschede om in de vorm van een kunstwerk uiting te geven aan wat bestuurders en beleidsmakers vaak
benoemen: dat Enschede een stad is waar alle inwoners zich veilig thuis kunnen voelen en waar je de vrijheid en het recht hebt om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt houden. Het winnende kunstwerk
verbeeldt hoe licht en schaduw zich tot elkaar verhouden en elkaar kunnen versterken.

Visualisatie: The Virtuwal Dutchman

De Stichting Het Verschil Sterkt de Stad heeft inmiddels geld vergaard om onderzoek te laten doen naar
allerlei aspecten die om de hoek komen kijken bij de realisatie van het kunstobject dat 6,5 meter hoog
wordt. Ook de wijkraad heeft hier op bescheiden wijze aan bijgedragen. Wanneer een en ander in kaart
is gebracht en de locatie waar het symbool van een eigentijdse, open-minded stad moet komen, is vastgesteld kan een kostenberekening worden gemaakt. Vervolgens zullen bedrijven, organisaties, fondsen,
instanties en particulieren worden benaderd om het project financieel te ondersteunen, of in de vorm van
het verlenen van diensten of als ambassadeurs, hun bijdrage te leveren.

Aluminium blikvangster

Metropolis

drie jaar op Stationsplein
Metropolis is de naam van de
reuze aluminium vrouwenfiguur
die op een met led-panelen beklede sokkel op het Stationsplein
staat. Metropolis is Oudgrieks en
betekent letterlijk ‘moederstad’.
Het beeld is het geesteskind van
de Enschedese kunstenaar Jelle
de Graaf die ook de geestelijke
vader is van het van jerrycans
gemaakte IJspaleis, dat in 2017
deel uitmaakte van Winter Wonderland.
De reuze robot zal minimaal drie
jaar op het Stationsplein blijven

staan. Om de dame al die tijd
staande te houden is zij eind
september nog even van haar
voetstuk gelicht om haar onderstel te verstevigen.
De komende tijd zullen meerdere
kunstenaars worden uitgenodigd
beelden aan te leveren voor de
led-schermen. Met dit semi permanente kunstwerk wil creatief
directeur van Planet Art Kees de
Groot benadrukken dat Enschede
een stad is van creatieve technologie, kunst, kennis, innovatie en
muziek.

Foto: Marieke ter Brugge

Ongelukken en bijna-ongelukken versnellen
proces om ‘scooterprobleem’ op te lossen
Niet alleen winkeliersvereniging Winkelhart, maar ook
de wijkraad heeft de afgelopen jaren regelmatig aan de
bel getrokken en aandacht
gevraagd voor de overlast die
brommer- en scooterrijders
veroorzaken in het stadscentrum.
Waar de belangengroepen al
voor waarschuwden is met een
aantal recente ongelukken en
bijna-ongelukken bewaarheid
geworden. Nu het spreekwoordelijk kalf bijna is verdronken, heeft
de politiek beloofd versneld
maatregelen te treffen. Dit lijkt
makkelijker gezegd dan gedaan,
werd ons verteld, omdat er ook
juridische aspecten aan de zaak
zitten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
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snorscooters niet onder gemotoriseerd verkeer vallen.
Reeds in 2017 werd er van verschillende kanten op aangedrongen de problemen te lijf te gaan.
Verzoeken om meer fysiek te
handhaven werden, vanwege de
hoge kosten die dit met zich mee
zou brengen, niet gehonoreerd.
Volgens een ondernemer, die
liever niet bij naam genoemd wil
worden, zou de gemeente de
handhavers die zich bezighouden
met het uitschrijven van parkeerboetes beter in kunnen zetten om
de scooterrijders aan te pakken.

Meer handhaving

Burgemeester Onno van Veldhuizen stelt voor een parkeerverbod

voor scooters in het stadscentrum
in te voeren. Zolang het mogelijk
blijft het centrum per scooter te
doorkruisen zou deze maatregel,
volgens sommigen, het probleem
slechts gedeeltelijk oplossen.
Ook aan de inzet van camerabewaking bij de entrees van de
binnenstad kleven praktische en
financiële bezwaren volgens wethouder Eelco Eerenberg. De wethouder onderzoekt nu de mogelijkheid om handhavingscapaciteit
vrij te maken. Een voornemen dat
de wijkraad van harte toejuicht.
VVD-fractievoorzitter René Kreeft
wil bekeuringen uitdelen van
maar liefst 1000 euro. De vraag
is of het verstandig is kippen die
nog niet vol in de veren zitten op
deze wijze te gaan plukken.
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Overlast Wilminkplein blijft zorgelijk

Vertrek Hudson’s Bay jammer,
maar niet desastreus
De meeste mensen zijn het er wel
over eens, ze vinden het jammer
dat Hudson’s Bay de deuren van
haar vestigingen in Nederland
gaat sluiten. Volgens sommigen
is het vertrek van de Canadese
keten ook een aderlating voor
Enschede. Zij zijn bang voor het
ontstaan van een ‘zwart gat’ aan
het van Heekplein. Anderen zijn
minder pessimistisch.
In steden waar het giga-warenhuis sfeerbepalend is in het
straatbeeld, doordat het bijvoorbeeld veel gevelruimte in beslag
neemt, kan leegstand al gauw
een desolate sfeer oproepen.
Volgens de positivo’s valt dàt in
Enschede reuze mee. De etalages
en de entree van het warenhuis
beslaan slechts zo’n twintig meter
plint, ingeklemd tussen de Sting
en Ici Paris en de overige winkels
aan het ruim opgezette van Heekplein. Daarbij komt dat tot er een
nieuwe uitbater is gevonden, het
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pand, net als de vorige keer, wellicht weer tijdelijk verhuurd kan
worden aan een of andere super
outlet store.

Hip en Happy bij leegstand

Om de sfeer hip en happy te
houden kan bij leegstand ook iets
met de etalageramen worden
gedaan, bijvoorbeeld met fotobeplakking. Dit geldt ook voor
kleinere leegstaande winkelpanden. In de Haverstraatpassage

bijvoorbeeld, zouden vrolijk
vormgegeven, sfeerverhogende
stickers met teksten als ‘Under
Construction’, de sfeer in het
winkelgebied aangenaam kunnen
houden en meer potentie geven.

Oude V&D-pand

Dit geldt ook voor het oude V&D
pand aan Korte Hengelosestraat
dat na vertrek van Intersport is
dichtgeplakt met ‘krantenpapier’
en een troosteloze aanblik biedt.

De afgelopen jaren zijn er
meerdere initiatieven genomen om de overlast van dealers en drugsggebruikers op
het Wilminkplein tegen te
gaan. Helaas niet met het gewenste resultaat. Volgens
wijkraadvoorzitter Leo Moons
was de ellende echter niet te
overzien geweest als er helemaal niets was gebeurd.
Moons vertelt dat er vanaf het
begin veel politionele aandacht is
besteed aan ongewenst gedrag.
De politie heeft de afgelopen tijd
echter een tandje terug moeten
schakelen vanwege capaciteitsproblemen. ‘Maar dat betekent
niet dat er niets meer gebeurt’
benadrukt Moons.

Werkgoep Wilminksplein

Al vrij snel na de oplevering van
het plein heeft de wijkraadvoorzitter met een aantal buurtbewoners en ondernemers een
werkgroep opgericht met als doel
de problemen te inventariseren,
nieuwe vormen van overlast
vroegtijdig te melden en mogelijke oplossingen aan te dragen.
De werkgroep functioneert nog
steeds.

Pleinwacht en camera’s

De pleinwacht, waaraan ook
koffieshophouders en de wijkraad
financieel hebben bijgedragen, is
helaas, in verband met geldtekort
bij de gemeente, opgeheven.
De camerabewaking om de overlast tegen te gaan, blijft volgens
Moons wel gehandhaafd.

Herinrichting moet Wilminkplein minder aantrekkelijk maken voor overlastplegers.

Kameleon-project

Een paar jaar geleden werd het
zogenaamde Kameleon-project
gestart. Een belangrijk onderdeel
van dit project was de persoonsgerichte aanpak waarbij overlastplegers konden kiezen uit:
of ondersteuning accepteren bij
terugkeer naar de samenleving
via opleiding en werk, of op een
irritante manier gevolgd worden
bij al hun doen en laten. Het
Kameleonproject is inmiddels ter
ziele. Onderdelen van het project
zijn ondergebracht bij diensten
binnen de gemeente.

Herinrichting Wilminkplein
De afgelopen maanden is de
overlast weer toegenomen.

Betrokkenen zeggen nu hun hoop
te vestigen op de herinrichting
van het Wilminkplein. Met het
verplaatsen van de entree van het
Wilminktheater, de verhuizing van
de bibliotheek naar het voormalig
poppodium Atak en de herinrichting van het plein hoopt men dat
Het gebied minder aantrekkelijk
wordt voor overlastplegers.

Samenscholingsverbod

Daarnaast heeft burgemeester
Van Veldhuizen opnieuw het
samenscholingsverbod verlengd
voor gebied Noorderhagen, Wilminkplein en Stationsplein en
omgeving. Het verbod is van
kracht tot 1 augustus 2020.
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brengen kleur
op het balkon

BINNENSTAD MAGAZINE - NOVEMBER 2019

Vanaf eind september zijn ze weer volop te
koop. Ze brengen kleur en fleur in herfst- en
wintertijd. De winterviool bloeit zelfs tijdens
de koudste wintermaanden. Als alle andere
kleuren zijn vervaagd of zijn verdwenen zorgen zij voor een vrolijk terras of balkon.

Winterhard

De kracht van winterviolen is dat ze zelfs koude najaarsnachten en strenge vorst kunnen
doorstaan. Voor een mooie, constante bloei
hebben ze regelmatig een beetje water nodig, maar niet tijdens de vorst. Voor een optimale kleur moet je af en toe de uitgebloeide
bloemen verwijderen.

Meer dan 400 soorten

In de tuin, op het erras of het balkon, aan de
gevel of bij de voordeur… de winterviool staat
altijd garant voor kleur. Bovendien is er volop
keuze dankzij de meer dan 400 soorten!

STADSGEZICHTEN

Expositties om de hoek

Concordia - Sylvie Zijlmans - What goes up

FOTOMANIFESTATIE ENSCHEDE 2019

Fotogalerie Objektief organiseert van 2 oktober tot 9 november de 4e editie van de
Fotomanifestatie Enschede,
met als thema Inner Circles.
Door ons te verhouden tot de
ander of tot het andere leren
wij onszelf beter kennen.
Sinds zaterdag 6 mei 2017 staan ze iedere eerste zaterdag van de maand van 12.00 uur tot 13.00 uur op het
Ei van Ko om te protesteren tegen oorlog en geweld. De werkgroep Enschede voor Vrede is een groep van
mensen die lokaal, landelijk of internationaal, actief zijn voor vrede en geweldloosheid. De leden doen dat
als persoon, als lid van een vredesorganisatie in kerkelijk of levensbeschouwelijk verband of als lid van een
politieke partij. Meer Informatie? Ga naar www.enschedevoorvrede.nl
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Vanuit die gedachte zoomen
de geselecteerde fotografen
in op kleine en grote menselijke belevingswerelden.

Overzicht exposities
Binnenstad Enschede

Broekhuis - Marktstraat
Paul Hajenius - Geachte Afwezige
28 september t/m 16 november
Beeld & Aambeeld - Walstraat
Chris de Bode - Never The Less
13 oktober t/m 13 november
Concordia - Langestraat
Sylvie Zijlmans - What goes up
29 september t/m 17 november

Fotogalerie Objektief - Walstraat
Jan Hoek - Sistaaz of the Castle
2 oktober t/m 9 november
Hessel Bosch - 50 jaar Fotograaf
13 november t/m 21 december

Exposities op binnenstadlocaties
zijn gratis toegankelijk. Kijk voor
openingstijden, overige locaties
en meer informatie op:

www.fotomanifestatie-enschede.nl
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Twee jaar geleden werd dit historische pand aan de

WAT ONS
VERDER
OPVIEL

Marktstraat door de eigenaar volledig rood
geschilderd. De stadsbouwmeester ‘achtte dit
ernstig in strijd met redelijke eisen van welstand’.
Daarom zou het weer teruggebracht moeten
worden in de oorspronkelijke staat. Inmiddels is de
entree ook al enige maanden dichtgetimmerd.

Met een een-

voudig postertje
is het ook buiten
kantooruren mogelijk om aan
stadspromotie
te doen.

W

anneer je op een zonnige dag
bij de Ariënskapel naar binnen kijkt
lijkt er meer te gebeuren dan je zou
verwachten.

W

at na afloop van een evenement een normaal
beeld is past niet bij een ‘Stad van Nu’. De Zwarte
Cross-organisatie vroeg bezoekers het plastic in
speciale afvalbakken te deponeren. Ideetje?
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Cyril Wermers

Jong en oud vermaakten zich weer uitstekend bij tropische temperaturen op het Van Heekplein.
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PRIKBORD
Noodgevallen
112

Politie - Wijkagenten
Paul Rietman - Coen Klaver
0900-8844
Brandweer
088 256 7000
Medisch spectrum Twente
053-487 2000
Huisartsenpost
053-555 1188
Melding onveilige situaties
in openbare ruimte
053-481 7600
Dierenambulance
06-534 21066
Meldpunt Loverboys
06-1022 3929
Meldpunt Discriminatie
053- 430 2299
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VERWACHT
Het volgende
Binnenstad Magazine
verschijnt in de eerste week van januari.
In die eerste editie
van 2020 kunt u onder andere kennismaken met Cyril
Wermers. Door liefhebbers van zijn werk
wordt de ongekroonde stadsfotograaf
ook wel de Enschedese Ed van der
Elsken genoemd.
Verder zullen wij aandacht besteden aan
veranderingen rond
het Wilminkplein
waar de bibliotheek
wordt gehuisvest en
de nieuwe entree van
het Wilminktheater
wordt gerealiseerd.

