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In de vorige editie schreef ik dat ik hoopte
elkaar spoedig, al of niet met een handdruk, te kunnen feliciteren omdat corona
op haar retour zou zijn. In de ‘achteruitkijkspiegel’ turend kunnen we constateren
dat dit typisch een gevalletje van wishful
thinking was. Hoewel de stad heel voorzichtig, stapje voor stapje, van het slot gaat
hebben we nog steeds te maken met een
pandemie die een geweldige impact heeft
op ons leven. Met name de ondernemers
hebben het zwaar te verduren. Zij moeten
alle zeilen bijzetten om te overleven. Het enige wat wij als bewoners
kunnen doen is de ondernemers steunen door onze aankopen niet via
internet maar bij hen te doen. De horeca kunt u nog makkelijker helpen,
gewoon door uzelf wat vaker te verwennen met een etentje buiten de
deur of een drankje te drinken op een van de gezellige terrassen.
Ondertussen gaat het leven door en blijven ook de ontwikkelingen in de
binnenstad niet stilstaan. Zoals u van ons gewend bent willen wij u ook in
deze uitgave zo breed mogelijk informeren over wat er speelt in de wijk.
Wilt u een openbare vergadering van de wijkraad bijwonen? Dat kan.
Op pagina 15 vindt u hierover meer informatie. Lijkt het u leuk om u in te
zetten voor uw wijk door bijvoorbeeld mee te werken aan dit blad of om
als penningmeester de financiën van de wijkraad te beheren? Ook dat is
mogelijk. Neem contact met ons op via info@swbe.nl of rechtstreeks met
ondergetekende: mail@reinkroes.nl of bel 06.515.839.92
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Meer auto’s aan elektrische laadpalen

Zo’n vijftien jaar geleden werden afspraken over de aanpak
van graffiti in de binnenstad vastgelegd in het Convenant
Graffitibestrijding Stadserf Enschede. Het document werd
ondertekend door binnenstadondernemers, de Vereniging
van Vastgoedeigenaren Binnenstad, Politie, Stichting Veiligheidszorg Twente en de gemeente. De bedoeling was om
door een goede samenwerking en inzet van betrokken partijen te komen tot een snelle, accurate aanpak bij het bestrijden van graffiti die destijds de spuigaten uitliep.
Overeengekomen werd dat de Federatie Centrumondernemers Enschede en
de Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede
jaarlijks ieder € 3.000,- zou bijdragen aan het verwijderen van graffiti op het
stadserf. Ook de wijkraad deed jaarlijks een bescheiden bijdrage in de pot.
De resterende kosten voor het verwijderen van graffiti waren voor rekening van
de gemeente.
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Binnenstadbewoners en pandeigenaren of -gebruikers die niet waren aangesloten bij de FCE of CVBE konden tegen de kostprijs van circa € 30,- per m²
graffiti laten verwijderen. Het convenant dat elf jaar geleden voor het laatst
werd geactualiseerd heeft lange tijd goede diensten bewezen.
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Niet meer van kracht
De wijkraad signaleert de laatste tijd weer een toename van graffiti. Navraag
leert dat het convenant niet meer van kracht is. Met uitzondering van de
wijkraad waren de overige partijen niet langer bereid financieel bij te dragen
aan het verwijderen van graffiti, zo werd ons meegedeeld door de afdeling
Beheer van de gemeente. Waar niet mee gezegd is dat er niets meer gebeurt.
De afdeling Beheer reserveert nog steeds een bepaald bedrag per jaar. Maar
anders dan in het verleden wordt er nu niet meer direct na een melding actie
ondernomen. De door beheer gesignaleerde grafitti wordt tegenwoordig gedurende een maand opgespaard, waarna overgegaan wordt tot verwijdering.
Aanstootgevende graffiti worden direct verwijderd. Hoewel er tot op heden
geen officiële klachten van bewoners binnen zijn gekomen, werd de wijkraad
toegezegd dat Beheer de komende tijd de ontwikkeling in de gaten houdt.

Verbod op brom- en
snorfietsen uitgesteld
Wat ons verder opviel

Illegale graffiti melden? Meldpunt Openbare Ruimte 053 - 481 76 00.
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Wijkraad stelt vragen naar aanleiding van petitie
Begin juni nam binnenstadbewoonster Myrthe van der
Houwen het initiatief voor een petitie om seksuele intimidatie in het stadscentrum tegen te gaan. Dagelijks worden
vrouwen lastiggevallen door jonge mannen die seksistische teksten roepen, vrouwen aanraken en zelfs naar huis
volgen. Van der Houwen vindt dat de gemeente in actie
moet komen. Inmiddels is de petitie bijna 15.000 keer
getekend en heeft zij in de NPO talkshow Op1 haar verhaal kunnen vertellen. De studente en de ondertekenaars
willen dat er meer toezicht komt in het gebied rond de
Noorderhagen en dat de gemeente maatregelen neemt
om het probleem te lijf te gaan.

Voortslepend probleem

Sinds 2014 klagen omwonenden en ondernemers over
de overlast in de omgeving Stationsplein, het Wilminkplein en de Noorderhagen. Op initiatief van het stadsdeelmanagement en de wijkraad is destijds een speciale
werkgroep in het leven geroepen. Er werd 750.000 euro
vrijgemaakt voor de aanpak van overlast. Burgemeester
Van Veldhuizen stelde een samenscholingsverbod in voor
dit gebied. Dit verbod is onlangs opnieuw verlengd.

Ook werden camera’s geïnstalleerd op het Wilminkplein
en het zogenaamde Kameleonproject werd gestart. Doel
hiervan was de overlastplegers door middel van een
persoonsgerichte aanpak te begeleiden naar opleiding en
werk, met als alternatief de overlastplegers op een irritante manier te blijven volgen bij al hun doen en laten. Het is
niet bekend of dit laatste ook voldoende is gebeurd.

Project gestopt

Eind vorig jaar is het Kameleonproject gestopt. De persoonsgerichte aanpak, evenals het cameratoezicht en het
blow- en groepsverbod, zouden worden overgenomen
door reguliere diensten binnen de gemeente. Bij het
vertrek van wijkraadvoorzitter Leo Moons als projectleider
van de werkgroep vorig jaar, werd hem verzekerd dat de
werkgroep zou blijven bestaan. Naar aanleiding van de
media-aandacht voor het initiatief van Myrthe van der
Houwen zijn verschillende politici in het geweer gekomen.
Ook de wijkraad heeft opnieuw aan de bel getrokken en
heeft schriftelijk vragen ingediend bij het stadsdeelmanagement en de stadsdeelcommissie.
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Bruningmeyer

43 luxe appartementen aan Molenstraat

Aan de Molenstaat, waar voorheen bloemisterij De Eeuwige Lente stond, wordt binnenkort gestart met de bouw van
Bruningmeyer, een complex met 43 ruime appartementen
(koop en huur) voorzien van alle luxe. De plattegronden
variëren in grootte waarbij de kleinere appartementen, met
1 slaapkamer, aan de Niermansgang komen, terwijl de grotere appartementen, met 2 slaapkamers of meer, aan de
overige zijden worden gesitueerd. Bij het ontwerp is veel
aandacht besteed aan de buitenruimtes.

Elk appartement beschikt over een balkon en/of een
loggia. Door de dakrand laagsgewijs te laten verspringen
hebben de penthouses zelfs bijzondere buitenruimtes van
meer dan 30 m². Onder het complex komt een garage
voor 42 auto’s, van waaruit de verschillende woonlagen per
lift bereikbaar zijn. De prijzen van de koopappartementen
variëren van € 300.000,- tot € 545.00,- De huurappartementen variëren van € 900,- tot € 1.250,-.
Artist impression: Aanzicht vanaf de Niermansgang

053 - 200 55 49

EEN LUISTEREND OOR
Eenzaamheid lijkt steeds meer een
probleem te worden in onze samenleving. Niet alleen bij senioren. Maar
het is wel de leeftijdsgroep die er het
vaakst mee te kampen heeft. De beperkingen die corona met zich mee
heeft gebracht hebben het probleem
versterkt.
Samen 1 Enschede
Daar wil Samen1 Enschede iets aan
doen. Verschillende (zorg)organisaties
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hebben de handen ineen geslagen en
initiatief genomen om eenzaamheid
te bestrijden. Er is een gezamenlijke
telefoondienst in het leven geroepen.
Mensen die zie zich eenzaam voelen
en behoefte hebben aan een praatje
of gewoon hun hart willen luchten,
kunnen bellen voor een luisterend
oor. Ze krijgen dan iemand aan de lijn
die rustig de tijd voor ze neemt. Ook
voor praktische vragen kunnen ze
contact opnemen.

De organisatie beschikt over een uitgebreide lijst met initiatieven en organisaties in Enschede die praktische
hulp kunnen bieden.
Tel. 053-20 0 55 49, maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie, ga naar de
website www.alifawelzijnsenioren.nl
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VAN WELK GEBOUW IS DIT DETAIL?

Sierlijke ornamenten aan gevelhoeken van stadsvilla

Villa Van Heek
De Hoge Stoep

Gerrit Jan van Heek (1837-1915),
oudste firmant van de textielonderneming Van Heek & Co, woonde
meer dan zestig jaar op de Oude
Markt nr. 26 in Enschede, het stamhuis van de familie Van Heek, pal
achter de Grote Kerk. Hij werd er
geboren en bracht er de eerste vierentwintig jaar van zijn leven door.
Na een onderbreking van veertien
jaar kwam hij terug en sleet er de
laatste veertig jaar jaar van zijn leven.
Hij stierf er op 28 december 1915.
Het statige, maar sobere pand, ook
wel ‘De Hooge Stoep’ genoemd vanwege de hoge trap voor de hoofdingang, vormde in de negentiende eeuw, in combinatie met de aangrenzende
kantoren van Van Heek & Co, het centrum van bedrijvigheid. Hier is menig plan gesmeed om Enschede en omgeving in de vaart der volkeren op te stoten. In 1946 werd het pand geschonken aan de gemeente en fungeerde
het o.a. als bibliotheek, cultureel centrum en restaurant, met als huidige uitbater Tapas-restaurant La Cubanita.

Bij welk pand hoort dit ornament?
Evenals de vorige keer staat er weer een flesje wijn klaar voor degene die als eerste via redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten van
welk pand het detail is dat hiernaast is afgebeeld.
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Burgerbelangen wil afvaldump met
					 camerahandhaving te lijf
Juli 2019: ‘Bewoners ergeren
zich groen en geel aan afvaldump in centrum’ kopten wij
boven een stukje in dit blad
waarin de wijkraad onder andere pleit voor het plaatsen van
extra containers voor verpakkingsafval. Inmiddels heeft een
beperkte uitbreiding plaats gevonden. Vervolgens stond er in
de daaropvolgende editie een
stuk met als kop ‘Afvaldump
blijft hot item’. In dit artikeltje
geeft de wijkraad aan dat het
plaatsen van extra containers
voor verpakkingsafval, bijvoorbeeld in de Walstraat en in de
Van Lochemstraat, soelaas zou
bieden, evenals het verbeteren
van de communicatie.
‘Samen houden wij het netjes’
Het blijkt dat veel mensen niet weten
dat het hangen van zakken met
verpakkingsafval aan de containers
verboden is. Ook hoort de wijkraad
geluiden dat telefonisch melden van
een defecte container vrij omslachtig
is. ‘Waarom geen inspreekmogelijkheid?’ Het plaatsen van bordjes met
korte en bondige informatie over de
spelregels zou de situatie volgens de
raad ook kunnen verbeteren.
Naast het op orde houden van de
woonomgeving vindt de wijkraad een
schoon centrum als visitekaartje van
de Euregio ook belangrijk.
Camerahandhaving
Burger Belangen Enschede heeft illegale afvaldump op de agenda gezet
en stelt camerahandhaving voor. Mogelijk dat deze maatregel in andere
wijken kan helpen. Wat betreft de
binnenstad vraagt de wijkraad zich af

Overtreders van afvaldump zouden steeds moeilijker te traceren zijn.
of niet eerst moet worden gekeken
naar uitbreiding van enkele bovengrondse containers en het verbeteren
van de communicatie ter plekke. Ook
bij de vaak gehoorde argumenten dat
de afvaldumpers steeds moeilijker
te traceren zijn en dat overtredingen
juridisch moeilijk te bewijzen zijn,

stelt de wijkraad vraagtekens. In veel
gevallen is het overduidelijk wie de
afzender is. Hoewel het niet meer van
deze tijd lijkt te zijn, zal het persoonlijk benaderen van de overtreders
(bewoners, ondernemers en ondernemersorganisaties) wel degelijk effect
hebben volgens de wijkraad.

KOSTEN CAMERATOEZICHT
De kosten van cameratoezicht zijn zeer uiteenlopend. Gemiddeld
genomen kost de aanschaf van een enkele vaste camera circa € 17.000,Daarbij komen jaarlijkse kosten voor onderhoud en elektriciteit van
minimaal ongeveer € 1.000,- per jaar per camera. Het uitlezen van de
camera’s door een BOA kost circa € 100,- per uur. Daarbij komen nog
de kosten voor het inrichting van een toezichtcentrale. De aanschafkosten van de mobiele direct-uitleesbare camera’s die Maastricht gebruikt
zijn ca. € 80.000,- per stuk.
Bron: Rapport Illegaal afval – helpt cameratoezicht? In opdracht van Gemeente
Schoon - kenniscentrum zwerfafval. Menno Jacobs en Hans Moors.
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Geen huilende belastingbetaler maar treurende monnik
Wie wel eens over de Weesperstraat in Amsterdam rijdt kent ze wel, de vier 7,5 meter hoge,
betonnen koekoeksklokgewichten. Ze vormen samen het kunstwerk Fête Galante, waarmee
de kunstenaar Hans van den Ban het verband tussen tijd en natuur heeft willen weergeven.
Drie van de vier kegels zijn voorzien van zee-anemoonachtige uitstulpsels van glasfiber die
bewegen in de wind, wat de bijnaam Dennenappels met Schaamhaar opleverde.
Minder imposant qua afmeting, maar niet minder intrigerend, is een werk van dezelfde kunstenaar dat enigszins
weggestopt achter de Belastingdienst aan de Molenstraat staat. Na enig speurwerk kwamen wij erachter dat

Pleurant

City Art
het beeld, Pleurant genaamd, is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Hans van den Ban. De kunstenaar
deelde ons mee dat het destijds ging om een opdracht
in het kader van de percentageregeling voor beeldende
kunst bij rijksgebouwen. De Belastingdienst werd in 1996
opgeknapt en uitgebreid.

Niet jammer dat het een beetje is verstopt?
Van den Ban: ‘Nee, het uitgangspunt voor het beeld en de
locatie heb ik zelf bepaald. De reden om het beeld in het
bassin onder het gebouw neer te zetten heeft niets te maken met de Belastingdienst, maar alles met de sfeer van de
plek. Een ondergrondse sfeer, die zich een beetje aan het
dagelijkse leven lijkt te onttrekken. Een sfeer die vaak ook
onder bruggen is te vinden, die af ten toe tot leven komt
als de zon op het water kaatst en bewegende lichtvlekjes
werpt op de kademuren. Die eigentijdse grot leek mij een
goede locatie voor een beeld over reflectie en bezinning.’
Vanwaar de naam Pleurant?
Rond het begin van de vijftiende eeuw was het gebruikelijk
dat de kist met een overleden abt of vorst in de begrafenisstoet werd omringd met treurende monniken: pleurants,
weners’, vertelt Van den Ban. ‘De hertogen van Bourgogne
gaven beeldhouwers opdracht om beeldjes van pleurants te maken om op hun grafmonumenten te zetten.
Die pleurants zijn vaak geheel gehuld in zwaar geplooide
pijen. In mijn optiek geeft een pleurant de relatie tussen
zwaartekracht en verdriet weer: van het gebogen hoofd,
het vallen van de plooien in de pij tot het naar beneden
biggelen van tranen. In ons verdriet voelen wij ons terneergeslagen. Mijn pleurant draagt een pij met een reliëf van
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lijnen die door de plooien een golfbeweging maken. Het is
een bronzen afgietsel van een beeld dat ik met loodveter heb
gemaakt.’
Wat is de relatie met de Belastingdienst?
‘Die is er niet’, stelt de kunstenaar resoluut. ‘Het is gewoon
een serieus beeld. Ik moest daarom ook heel erg lachen toen
ik hoorde dat het door sommige inwoners van Enschede de
huilende belastingbetaler wordt genoemd. Je kunt je afvragen of ik me dat niet zelf op de hals heb gehaald, door het
beeld bij de Belastingdienst te plaatsen. In een kerk of op een
kerkhof zouden de mensen er ongetwijfeld beter raad mee
weten. Maar ik houd er van als een beeld verrast.’

Fête Galante van Hans van den Ban
aan de Weesperstraat in Amsterdam.

Wisselen van de wacht
in rookwarenwinkel
Bijna een halve eeuw lang verkocht mevrouw Brand rookwaren in haar winkeltje aan het begin van de Haverstraat
(naast ijssalon Van der Poel). Hoewel ze zelf nooit heeft
gerookt heeft ze er al die jaren met veel plezier achter de
toonbank gestaan.
Niet in de schoenenzaak van haar vader
Mevrouw Brand, voor intimi Nannie, haar vader had
destijds schoenwinkel Wagelaar, één van de weinige
schoenenzaken die Enschede in die tijd rijk was. Toch
koos zij niet voor de schoenenwinkel. Op 35-jarige leeftijd nam zijn het uit 1918 daterende sigarenmagazijn over.
Na 48 jaar vindt zij dat het welletjes is geweest. Onlangs
heeft ze het stokje overgegeven aan dochter Natasja die
de zaak ongetwijfeld met dezelfde inzet als haar moeder
zal voortzetten. En de klanten gunnen mevrouw Brand
natuurlijk haar zeer verdiende rust. Toch zullen zij met
een beetje weemoed in hun hart moeten wennen aan het
gemis van het vertrouwde gezicht van mevrouw Brand
achter de toonbank.
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Duco Hoek
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doe is via allerlei kanalen en contacten met makelaars, ondernemers en
winkelketens te attenderen op de
mogelijkheden die Enschede biedt.’

ACCOUNTMANAGER ONDERNEMERSLOKET

‘In deze baan voel ik me helemaal op m’n plek’
Binnenstadondernemers kunnen met alle vragen op het gebied van
detailhandel bij hem terecht, bijvoorbeeld over bedrijfshuisvesting,
milieuzaken, vergunningen, bereikbaarheid en arbeidsmarktvraagstukken. Duco Hoek, Senior Accountmanager Ondernemersloket
weet hoe de hazen lopen binnen de gemeente en kan ondernemers snel de weg wijzen. Dit geldt ook andersom. ‘Bij het invoeren
van de noodverordeningen in verband met corona is hij een belangrijke intermediair gebleken, waardoor nieuwe regels snel en
relatief gemakkelijk geïmplementeerd konden worden’, vertelt een
ondernemer. ‘Er komt geen vreemde meneer langs om de nieuwe
regels toe te lichten, maar een bekend gezicht èn hij is altijd bereid
te helpen bij het zoeken naar oplossingen.’
Hoek (61) wordt geboren in Goor.
Zijn ouders hebben er een woninginrichtingszaak. ‘Wij waren een van de
vijf Joodse gezinnen daar. Dat gaf je
natuurlijk een bijzondere plek en dat
voelde je ook wel.’
Het jonge broertje van Edu en Selma
fietst dagelijks 17 km op en neer naar
de Havo in Lochem. Bij ‘gebrek aan
talent’ laat hij zijn jongensdroom om
voetballer worden, varen en wil fysiotherapeut worden. Omdat hij een
jaartje blijft zitten gaat hij aan het
werk. Via één van de uitzendbaantjes
komt hij in ‘78 als administratief medewerker terecht bij de Sociale Dienst
van de gemeente Enschede. Die werkomgeving bevalt hem goed en op
zijn 19de komt hij er officieel in dienst
als bijstandsconsulent. ‘Eigenlijk was
ik te jong voor die baan. Omdat ik
nog minderjarig was moest mijn vader officieel toestemming geven.’
‘In de buitendienst kreeg ik veel te
maken met mensen uit sociaalmaatschappelijk zwakke millieus. Maar ook
met Vietnamese bootvluchtelingen
en met mensen uit andere landen.
Mensen voort te kunnen helpen, dat
vond ik prachtig. Maar het gaf natuurlijk ook wel gedoe. Niet iedereen was
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blij als ik langs kwam’, zegt hij met
een lachje.

Kook- en schaakles

De jonge Hoek ontwikkelt zich op het
gebied van sociale dienstverlening
en bijstand maatschappelijk werk.
Na zijn studie geeft hij in zijn vrije tijd
kook- en schaaklessen aan jongeren
van internaat De Ravenhorst in Losser,
waar hij later ook een tijdje groepsleider wordt.
‘Ik vond het zwaar werk. Voelde mij in
die functie niet echt gelukkig’. Vervolgens ben ik voor de Stichting Joods
Maatschappelijk Werk een project
gaan doen om het welzijn te verbeteren van Joodse ouderen die, tijdens
de oorlog verspreid over het land,
dreigden te vereenzamen. In die tijd
hebben wij onder andere het Onafhankelijk Joods magazine voor Groningen, Drenthe en Friesland JaGDaF
opgericht, dat nog steeds bestaat.
In 1988 kreeg ik de kriebels en wilde
reizen. ‘Ik was negenentwintig en
dacht, als ik het nu niet doe dan doe
ik het nooit en krijg ik later spijt.’
Zijn eerste pleisterplaats is Château
de Méridon, een kasteel in de Franse
gemeente Chevreuse waar hij allerlei

Daarnaast kunnen binnenstadondernemers bij hem terecht met alle vragen op het gebied van detailhandel,
bijvoorbeeld over bedrijfshuisvesting,
milieuzaken, bereikbaarheid, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken.
‘Het is mooi als tussenpersoon te
mogen werken tussen gemeente en
bedrijfsleven. In die positie voel ik me
echt op m’n plek. Zaken voor ondernemers regelen bij de gemeente en
de gemeente vertegenwoordigen bij
de ondernemers.’

werkzaamheden verricht, van kamers
schoonmaken en keukenwerk tot
chauffeur. Na een poosje reist hij via
Zwitserland door naar Italië.
‘Daar heb ik nog een paar mooie
voetbalwedstrijden gezien. Het was in
de periode van Gullit, Rijkaard en van
Basten. Mooie tijd!’

Werken in de kibboets

Vervolgens tuft Hoek in zijn Volkwagentje Polo naar Griekenland om in
Piraeus de boot nemen naar Israël.
Hij werk er een tijdje in een kibboets,
leert Hebreeuws èn ontmoet er een
‘hele mooie Argentijnse dame’.
Samen verhuizen ze naar Haifa waar
zijn vriendin haar studie vervolgt en
hij een baan krijgt bij de Nederlandse
Ambassade waar hij zich bezighoudt
met het regelen van vergoedingen
voor Joods-Nederlandse slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog.
‘Israël was echter niet het land waar
we ons definitief wilden vestigen. We
verkochten de auto en vertrokken
naar Rosario in Argentinië, waar mijn
vriendin vandaan kwam. Daar heb ik
een geweldige tijd gehad. Ik werd
helemaal opgenomen in de gemeenschap, kreeg er kameraden en werkte
een beetje in een café. Economisch
was het een moeilijke tijd, veel inflatie. Er was armoede, honger, plunderingen, enz. Toch was het eigenlijk
de mooiste periode van mijn leven.
Ik vond het fantastisch’, vertelt Hoek
met een gelukzalig gezicht.

Terug in Enschede

Het stel trok nog een poosje rond
door Zuid-Amerika en toen was de
koek op. Samen vertrekken ze naar
Nederland.
‘Terug in Enschede ontmoette ik oude
collega’s die vonden dat ik maar weer
eens aan het werk moest.’
Na een tijdje werken bij de Sociale

Coronacrisis

Dienst en op het arbeidsbureau, komt
Hoek in dienst van uitzendbureau
Start, aanvankelijk als vestigingsmanager, later als landelijk manager.
Na vijftien jaar stuit Hoek, die inmiddels voor zichzelf was begonnen, op
een vacature van de GGD waar ze
een manager jeugdgezondheidszorg
zoeken. In die nieuwe functie is hij
onder andere coördinator grootschalig sexueel misbruik en betrokken bij
ernstige geweldsdelicten.
‘Je kreeg met zeer ernstige zaken te
maken, maar in professioneel opzicht
vond ik het erg interessant, met name
het samenwerken met politie, maatschappelijk werk, kinderbescherming
en gemeente.’
Na beëindiging van deze klus treedt
hij in dienst van de DCW, tot zich daar
de bezuinigingen aandienden.

‘Watje van een vader’

In tussentijd had Hoek een dochter
gekregen waar hij ‘stapelgek op is’.
‘Jasmin (24) is heel mooi, heel lief en

heel creatief’, vertelt hij glunderend,
‘Ik ben apetrots op haar. Sorry hoor,
ik ben een watje van een vader’ dat
vindt zij gelukkig ook. Binnenkort
doet ze haar master in de studie
Taal en Cultuur met als specialisme
Genderwetenschappen. Zij is een niet
onverdienstelijke DJ. Ze draait op
Amsterdam Dance Event en Lowlands
en op grote festivals van New York,
Kaapstad, Berlijn tot Sint-Petersburg’,
vertelt de trotse vader.
Het zou ons niet verbazen dat dochterlief ook trots is op haar vader die
van vele markten thuis is.

Ondernemersloket

Zo’n acht jaar geleden kwamHoek bij
het Ondernemersloket terecht. Daar
houdt hij zich onder andere bezig
met acquisitie om de winkelleegstand
in het centrum tegen te gaan.
‘Ik ben maar een klein radertje in het
geheel hoor. Een ondernemer komt
hier echt niet naar toe omdat ik zo’n
goede klik met hem heb. Wat ik wel

Het belang van zijn functie als tussenpersoon werd extra duidelijk bij het
invoeren van de noodmaatregelen in
verband met corona.
Hoek: ‘Die maatregelen zijn soms
lastig en erg vervelend voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan
éénrichtingsverkeer en een beperkt
aantal klanten in de winkel. Samen
zoeken we naar zo goed mogelijke
oplossingen. Veel ondernemers
houden zich goed aan coronamaatregelen, anderen moet ik regelmatig
aanspreken op bijvoorbeeld te lange
rijen langs het pand of uitstallingen
die onvoloende ruimte garanderen
voor veilige looproutes.’

Samen sterker

‘Ik vind het mooi te zien dat ondernemers èn de gemeente er gezamenlijk
de schouders eronder zetten, om
met elkaar door deze nare periode
te komen. Het valt niet mee om
momenteel het hoofd boven water te
houden, dat geldt zowel voor horeca
als detailhandel. Mensen hebben de
handen vol aan hun eigen bedrijf
gaande te houden. Toch is het juist
nu belangrijk samen op te trekken om
meer te bereiken’, benadrukt Hoek.
‘De mensen die nu de belangen voor
hun achterban behartigen hebben
zelf ook een onderneming, ze doen
de bestuurstaken erbij en dat valt niet
mee.’
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Op 2 juli 2016 werd de Open Air Gallery geopend. De afgelopen vier jaar hebben negen kunstenaars, afgewisseld
met fotografen, een half jaar lang 24 uur per dag hun werk
kunnen tonen aan een breed publiek. Met de exposities is
tevens de sfeer in de straat veraangenaamd. Het burgerinitiatief wordt gefinancierd door gemeente en provincie
en wordt ondersteund door Exterio Vastgoed, die telkens
zorg draagt voor het wisselen van de doeken.

Het komende halfjaar is werk te zien van het Amersfoortse kunstenaarscollectief Het Wilde Oog en fotograaf
Maike Brautmeier. Vijf vormgevers kregen de opdracht
een verbinding te leggen tussen hun werk én de wereld
rond de Middellandse Zee. In deze serie zijn ook de
laatste Spakenburgse vrouwen in klederdracht te zien, in
verbinding gebracht met voormalige ‘gastarbeiders’ in
Twente en Münsterland.

EXPOSITIES

TON OUWEHAND

Fotogalerie Objectief
Gemeengoed

Marnix v.d. Berg en Ilya Jutte
2 september t/m 9 oktober

Beeld & Aambeeld
Omwentelingen

Lotje de Lussanet
2 juli t/m 31 augustus

Concordia (o.a.)

May all your dreams come true

Wayne Horse
11 september t/m 22 november
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COLUMN
MIJN OUDERS IN CORONATIJD
‘Ik heb haar op mijn borst van heb
ik jou daar’. Dat zinnetje vond mijn
vader mooi. Want hij had ‘m zelf
bedacht. Niet om te pochen over zijn
uiterlijk, daar was hij helemaal niet
goed in. Behalve dat hij op last van
mijn moeder een keer zijn snor had
laten staan, was uiterlijk wel ongeveer
het laatste waar hij zich mee bezighield. Want daar had hij mijn moeder
dus voor. Die legde overhemden en
bijbehorende stropdassen voor hem
klaar. Want hij was zo kleurenblind als
wat. Mijn vader zag de nuances niet.
De nuance zag hij wèl in taal. Daarom
kwam hij ook met dat zinnetje aanzetten. Daarom zei hij dat hij haar op zijn
borst had van heb ik jou daar. Want
hij liet het niet bij die ogenschijnlijk
volkomen zinloze vaststelling. Hij
sloeg daarna direct aan het vervoegen. ‘Kijk’, zei hij dan: ‘Ik heb haar op
mijn borst van heb ik jou daar. Dan
heb jij haar op jouw borst van heb jij
haar daar. En dan heeft zij hem op
haar borst van hebben ze elkaar daar.’
Zijn dagen leken vol taalgrappen
te zitten. De Witte de Withstraat
noemde hij met een knipoog naar
een reclamespotje van Witte Reus
‘Witter dan Wit straat’. En toen we
van Amsterdam naar Haaksbergen
emigreerden en in de Govert Flinckstraat gingen wonen, noemde hij die
de ‘Govert Flinck Zo’ straat. Alsof het
een aanmoediging betrof. En als je
hoek om ging kwam je vanzelfsprekend in de ‘Gerard Douw niet zo’
straat, want hij was wel consequent.
Hij verbasterde spreekwoorden en
gezegdes tot waarheden als: ‘De
aandeelhouder wint’, ‘Vele handen
maken licht werk zwaar’ en ‘Hoge
lonen vangen veel geld’. En als mijn
moeder een tv-presentator zag die ze

Foto: Annina Romita

Vier jaar Open Air Expo’s Zuiderhagen

al eerder had gezien, maar van wie ze
de naam niet had kunnen onthouden
en daarom enthousiast riep: kijk, daar
heb je hém. Kon mijn vader - die de
naam Hans van Willigenburg niet
eens wílde onthouden - de man
droog karakteriseren vanwege zijn
smalle gezicht: ‘ja’, zei hij dan, ‘dat is
Janus. Janus met zijn platgeslagen
kanus.’
Mijn ouders zijn allang dood. De
komst van de computer hebben ze
wel bewust meegemaakt, maar het
nut ervan hebben ze niet begrepen.
Ze konden wel goed overweg met de
twintigste eeuw. Maar veel aspecten
van de 21ste vonden ze vooral lastig.
De thermostaat bijvoorbeeld, waardoor de verwarming elke dag op een
ooit bij installatie gekozen tijdstip aan
en ’s avonds weer uit ging, stond dag
en nacht op 21 graden. Want hoe je
de instelling kon veranderen, daar
begrepen ze niets van. Toen Haaksbergen een week geen stroom had,
sloegen ze zich daar nog goed dooheen. Maar die coronacrisis, ik ben
blij dat ze dat niet hebben mee hoeven maken.
Al hadden ze nu wel iedereen in de
Enschedese binnenstad gemobiliseerd om dit blad in handen te krijgen. En als ze het dan eenmaal hadden, scheurden ze deze pagina eruit
om in hun trofeeëndoos te stoppen.

13

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2020

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2020

Geen gft- maar gfe-afvalscheiding
voor binnenstadbewoners

Niet ...
maar poetsen
Je hebt denkers en doeners. En je
hebt mensen die met beide eigenschappen zijn toegerust. Tot deze
laatste categorie behoren marketingmedewerkster Monique Richters en
evenementenmanager Marc Lemm
van Enschede Promotie. Eind mei staken zij de spreekwoordelijke handen
uit de mouwen en trokken letterlijk en
figuurlijk alles uit hun kar om de snel
toenemende consumentenstroom in
onze gezellige binnenstad in goede
banen te leiden. Mensen waren het
thuiszitten zo langzamerhand zat. En
naast huidhonger waar velen mee
te kampen hadden, nam ook de
shophonger in razend tempo toe in
de Enschede en ommeland.
Gewapend met grote tekstsjablonen
in het Duits, Twents en Algemeen
Beschaafd Nederlands, plus een paar
flinke spuitbussen, bonden Richters
en Lemm de strijd aan met het vermaledijde c-virus. Met gastvrije teksten op het plaveisel communiceerden zij looprichtingen en de 1,5 m afstandsregel, waardoor corona weinig
of geen kans meer krijgt.

Het niet kunnen scheiden van
groente-, fruit- en tuinafval behoort binnenkort voor binnenstadbewoners tot het verleden.
Omdat tuinen in het centrum
zeer beperkt aanwezig zijn,
leek het in eerste instantie
niet nodig gft-scheiding in het
centrum in te voeren. Onder
hoogbouwbewoners ontstond
evenwel een toenemende
behoefte om hun afval toch
te kunnen scheiden. Dit bleek
ook uit verschillende enquetes.
Vanaf januari wordt gfe-afvalscheiding mogelijk, waarbij de t
van tuinafval is vervangen door
de e van etensafval.
Gratis

Bewoners kunnen straks hun gfe-afval
kwijt in speciaal hiervoor bestemde
containers onder andere aan De
Heurne, Van Loenshof, Korte Haaksbergerstraat, Van Heekplein en Brammelerstraat. Deze containers zijn, net
als de restafvalcontainers, toegankelijk met de millieupas. Gfe-stortingen
zijn in tegenstelling tot het storten
van restafval, gratis. Door het afval
te scheiden blijft er minder restafval
over, dus betalen inwoners minder.
Om het gfe-afval makkelijk te kunnen
scheiden krijgen alle adressen in de
binnenstad een afvalbakje dat zij bijvoorbeeld op hun aanrecht kunnen
zetten. Als alle locaties definitief
zijn en de containers zijn geplaatst
worden de biobakjes huis-aan-huis
persoonlijk overhandigd.

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING
Om het gfe-afval makkelijk te kunnen scheiden krijgen alle adressen in de binnenstad een afvalbakje dat zij bijvoorbeeld op hun aanrecht kunnen zetten.

Communicatie

Als het goed is hebben alle binnenstadbewoners onlangs een brief van
gemeente ontvangen met uitleg over
de invoering en waar de containers
komen. In verband met corona
kunnen geen inloopavonden worden
georganiseerd. Wel is op de website
van de gemeente Enschede uitgebreide informatie te vinden en is het
ook mogelijk vragen te stellen. Daar-

naast worden er borden geplaatst op
de geplande locaties, zodat ook in de
openbare ruimte zichtbaar is wat er
gaat gebeuren.

Zaken waar de wijkraad zich mee bezig houdt worden gecommuniceerd in de
Binnenstad Magazines. Vier keer per jaar, meestal in de tweede week na het
verschijnen van dit blad, organiseert de wijkraad een openbare vergadering
om te peilen wat er leeft onder de binnenstadbewoners, om hen bij te praten
over ontwikkelingen in de wijk en eventuele wensen en suggesties te inventariseren. Ook kunnen bewoners informatie krijgen over hoe initiatieven die
hun woonomgeving kunnen verbeteren of verfraaien, financieel ondersteund
kunnen worden.

Aanmelden volgende bijeenkomst

De openbare vergaderingen vinden plaats in Het Janninkshuis, Langestraat 41,
de huisvesting van Enschede Promotie. In verband met corona is het nog niet
mogelijk een datum voor een volgende bijeenkomst te prikken. Wel kunt u zich
alvast aanmelden voor de volgende vergadering via info@swbe.nl. Zo gauw de
datum bekend is ontvangt u een uitnodiging. Ook kunnen u via dit mailadres
onderwerpen aandragen die u graag besproken wilt hebben.
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Komende jaren meer auto’s aan ‘t infuus

Momenteel telt Enschede zo’n 75 oplaadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Het streven van de gemeente is om in 2021 de teller op 230 te hebben. De verwachting
is gebaseerd op landelijk beleid, vertaald naar de regio. Wat zijn de oplaadmogelijkheden
voor binnenstadbewoners die elektrisch willen gaan rijden? Wij vragen het Jeroen ter
Bekke, bedrijfsleider Parkeerbedrijf Enschede en Theo Matton, beleidsadviseur van de
gemeente.
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Laadpalen in openbare ruimte
‘Als een aanvrager is aangewezen op
parkeren in de openbare ruimte, wijst
de exploitant in eerste instantie op
de reeds bestaande oplaadmogelijkheden in de omgeving van de aanvrager’, vertelt Theo Matton. ‘Als deze
niet of onvoldoende aanwezig zijn
verzoekt de exploitant ons een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte te
mogen plaatsen op een plek die op
onze plankaart is aangegeven. Daarover wordt vervolgens een gemeentelijk verkeersbesluit genomen. Wij
hebben een strategische plankaart
gemaakt waarop bestaande en toekomstige laadpalen in de openbare
ruimte in beeld zijn gebracht.
In de binnenstad staan momenteel

acht laadpalen: Nijverheidstraat, Van
Galenstraat, Stationsplein, Molenplein en Oldenzaalsestraat. Met de
huidige voorzieningen kunnen zo’n
tien binnenstadbewoners of -ondernemers met een parkeervergunning
of -bezoekers gelijktijdig hun auto
opgeladen. Het aantal oplaadpalen
dat de komende jaren bijgeplaatst
gaat worden zal afhankelijk zijn van
de vraag. De exploitant loopt daar
niet op vooruit. Er hangt natuurlijk
wel een verdienmodel aan.’
Laadplekken in garages
In de Van Heekgarage en in de
Irenegarage zijn een aantal laadpunten die tot nu toe alleen toegankelijk zijn voor dienstauto’s van

de gemeente. Voor deze laadpunten
zijn speciale voorzieningen getroffen
omdat, zoals we onlangs weer in de
kranten hebben kunnen lezen, elektrische auto’s bij brand lastig te blussen
zijn. Mocht er in de toekomst toch
behoefte bestaan aan uitbreiding dan
zal daar goed naar gekeken worden.
Ter Bekke verwacht sowieso niet dat
de vraag van forenzen naar laadmogelijkheden sterk zal toenemen,
omdat, stelt hij, de actieradius van
e-auto’s verder zal toenemen. Bezoekers kunnen dus langere afstanden
afleggen en gewoon thuis weer aan
het elektrisch infuus gaan.
Uitgebreide informatie is te vinden
op de website van de gemeente.

Verbod op brom- en snorfietsen komt eraan
Met uitzondering van mindervaliden die in de binnenstad
wonen of er een belang hebben, en van bewoners met
een parkeerplek op eigen terrein, zal de binnenstad verboden gebied worden voor brom- en snorfietsen. De
invoering van het verbod heeft onder andere door de
coronacrisis vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat
er deze zomer een verkeersbesluit wordt genomen dat
vervolgens in Huis aan Huis Enschede zal worden gecommuniceerd. Alle binnenstadbewoners zijn per brief op de
hoogte gebracht over de gang van zaken.

Beleidsadviseur gemeente Enschede, Theo Matton: ‘Toename aantal laadpalen afhankelijk van de vraag.’

‘De gemeente is dus geen exploitant
van laadpalen’, benadrukt Ter Bekke
tijdens ons gesprek. Wij exploiteren
immers ook geen benzine-tankstations. Wij gaan alleen over de openbare ruimte waar laadpalen wel of niet
geplaatst mogen worden.

De aanvragen moeten worden
ingediend bij exploitant Allego die
met laadpalenleverancier Ecotap ook
zorgt voor het plaatsen.
Jeroen ter Bekke: ‘Als mensen een
POET-plaats hebben (parkeerplaats

op eigen terrein) kan een laadvoorziening rechtstreeks met een installateur
worden geregeld. Dat geldt ook voor
aanvragen voor laadpalen in garages
van appartementencomplexen. Dat is
een zaak tussen bewoner, Vereniging
van Eigenaren en installateur.’
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Geen ontheffing voor nieuwkomers en ondernemers
Nieuwe bewoners die na 31 december a.s. worden
ingeschreven komen niet meer in aanmerking voor een
ontheffing. De ontheffingen voor de huidige bewoners
zijn geldig tot 31 december 2023. Ook (horeca)ondernemers komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
De gemeente werkt aan een voorstel voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor inwoners om ze te stimuleren hun snor- en bromfiets in te ruilen voor een e-bike of
fiets. Voor ondernemers zijn er landelijke subsidiemogelijkheden.
Speciale scooterparkeerplaatsen op het Stationsplein
Parkeerplaatsen met markering en beugels
Onlangs zijn speciale parkeerplekken voor scooters geop het plein bij het bussstation parkeerden, zouden meer
realiseerd op het Stationsplein. Hoewel deze plekken
niet zijn aangelegd met het oog op het toekomstige inrij- van deze voorzieningen bij andere toegangswegen van het
stadscentrum een stimulerend initiatief kunnen zijn.
verbod maar voor studenten die voorheen hun scooters
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‘De bronzen waterplastiek voor het politiebureau van
Eijl, staat al 10 jaar’ leeg kopte de Twentsche Courant Tubantia 10 jaar geleden.
Met tussenkomst van de krant hoopte architect Harry
Abels, de schoonzoon van de kunstenaar, het probleem
op te lossen. Helaas is dat niet gelukt. Nu de plastiek is
geconfisqueerd door Restaurant Joann zou het ons niet
verbazen dat het de nieuwe eigenaar wèl lukt het probleem op te lossen. Omdat het kunstwerk nu aan het
oog is onttrokken moeten burgers wel even een tafeltje
reserveren om van de plastiek te kunnen genieten.

wijlen
kunstenaar
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Nood breekt wet en maakt soms het
onmogelijke mogelijk. Begin mei werd er,
zij het met een knipoog, druk geëxperimenteerd met de anderhalve
meter afstand in de horeca.

De Klokkenplas is sinds de jaren tachtig voor
de derde keer geüpdatet, voor een aanzienlijk
bedrag. Onder andere werd een deel van het beukenhagen labyrint verwijderd en zijn extra bomen
geplant. Jammer dat de lelijke nooduitgang van de
vroegere Raadskelder niet even van een klimopje
is voorzien.

Alfons Ariëns (1860-1928) speelde een belangrijke rol bij de emancipatie van de Twentse arbeidsbeweging.Ter nagedachtenis van de sociaal-cultureel zeer bevlogen priester werd in 1934 een beeld
van hem onthuld op het naar hem genoemde plein.
Tot voor kort krabte de priester zich peinzend achter
zijn oor bij het aanschouwen van de warboel aan
fietsen van de nazaten van de arbeiders van weleer.
Inmiddels zijn de fietsen verdwenen en wordt hard
gewerkt aan een meer passende omgeving.
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Restaurant Humphrey’s
aan de Oude Markt heeft
van zijn achterkant aan de
Walstraat ook een beetje
voorkant gemaakt. Met de
spandoeken maken ze reclame voor hun eigen zaak,
en verbeteren ze tevens de
sfeer in het concurrerende
restaurantstraatje.
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PRIKBORD
Noodgevallen
112
Wijkagent
Maaike Vehof
0900-8844
Brandweer
088-256 7000
Medisch Spectrum Twente
053-487 2000
Huisartsenpost
053-555 1188
Melding ongewenste situaties in openbare ruimte
053-481 76 00
Dierenambulance
06-534 210 66
Meldpunt Loverboys
06-102 23929
Meldpunt Discriminatie
053- 430 2299

INLEVEREN

papier & karton
Renewi (v/h Van Gansewinkel)

Iedere woensdag kunnen
binnenstadbewoners zèlf hun
papier en karton in de ophaalwagen van Renewi deponeren.
Dus niet bijplaatsen!
09.30 uur tot 09.50 uur
Hoek de Heurne/Noorderhagen
10.00 uur tot 10.20 uur
Van Heekplein (Raadhuisstraat)
10.30 uur tot 10.50 uur
Kruispunt De Graaff
11.00 uur t/m 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

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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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.

