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Drie keer per week wandel ik na een licht
ontbijt naar het fitnesscentrum aan de Boulevard. Ik fiets, trek, duw, buig, hef en draai
er een uurtje om zo goed en zo kwaad als
het kan mijn vleselijke woning een beetje
in shape te houden. In verband met corona
moet ik mijn komst vooraf via een speciale app boeken. Bij het incheckpunt staan
ferme spuitflessen klaar om de toestellen te
desinfecteren. Was voor de coronatijd een
handdoekje onder je zitvlak voldoende, nu
wordt van de bezoeker verwacht vóór en na gebruik, de toestellen te desinfecteren. Hoewel nergens staat aangegeven hoe en wat gaan de meeste
mensen er lekker op los. Ze besproeien en poetsen ieder onderdeel van
het bewegingsapparaat alsof hun leven er van afhangt. Misschien is dat zo
en is hun angst terecht. Persoonlijk denk ik met het in acht nemen van de
1,5 meter afstand, het elkaar niet in het gezicht hoesten, èn een paar plastic handschoentjes aan tijdens mijn bewegingsrondje, een aardig eind te
komen. Maar kan dat eigenlijk nog wel, plastic wegwerp handschoentjes,
in deze tijd? Een mens zou er somber van worden. Gelukkig is de jeugd
minder geneigd te somberen, getuige het interview met de 26-jarige
Daniéla Kara op pagina 10 van deze editie.
					
Namens de redactie,
					 Rein Kroes
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Aanpak overlast met bestuurlijke boete
Het college van B&W is van plan
om het instrument van bestuurlijke boete in te voeren om steviger te kunnen optreden tegen
overlast in de publieke ruimte.
Door inzet hiervan kan de gemeente
sneller en makkelijker handhaven. Als
er bijvoorbeeld bij gedumpt afval een
daderindicatie wordt gevonden is dit
voldoende bewijs voor het opleggen
van een bestuurlijke boete en is het
aan de bewoner om te bewijzen dat
het afval niet van hem of haar is. Ook
is het mogelijk om andere overlast,
zoals van brommers en scooters, aan

te pakken via de bestuurlijke boete.
De raad bespreekt binnenkort een
discussienotitie hierover. Op basis
hiervan komt het college met een
definitief voorstel voor dit nieuwe
handhavingsinstrument, dat per 1
januari 2021 ingevoerd zou kunnen
worden.
Wethouder Jurgen van Houdt: ‘Uit
ervaringen blijkt dat de bestuurlijke
boete meer effectief is tegen asociaal
gedrag, zoals illegale afvaldump en
bijplaatsingen bij boven- en ondergrondse containers, dan de huidige
bestuurlijke strafbeschikking. Met de
invoering van de bestuurlijke boete
leveren we een bijdrage aan een

leefbare stad en vergroten we de
veiligheid. Onze BOA’s kunnen nog
effectiever handhaven.’

Makkelijker boetes opleggen

Doordat gebruik kan worden gemaakt van bewijsvermoedens kan de
bestuurlijke boete ook makkelijker
worden opgelegd als er geen sprake
is van een bekentenis van de dader of
een heterdaad. Een ander voordeel is
dat de BOA’s naast personen ook bedrijven een bestuurlijke boete kunnen
opleggen bij het verkeerd omgaan
met bedrijfsafval.
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Voetgangers centraal in binnenstad,
fietsers te gast
Bewoners en ondernemers zijn blij
met het verbod op scooters en brommers in de binnenstad. De eerste
twee weken na de invoering is er met
extra inzet van politie en handhavers
gecontroleerd. Bij een eerste aanhouding kregen overtreders een waarschuwing en werd hun ID-nr. genoteerd. Bij een tweede overtreding
kunnen ze rekenen op een boete van
104 euro.
Begin 2019 nam het college van
B&W het besluit tegemoet te komen
aan de wens van ondernemers en
bewoners om scooters en brommers
uit het stadshart te weren. Er ontstonden vaak gevaarlijke situaties
waardoor voetgangers zich steeds
onveiliger voelden. Na het nemen
van de nodige bestuursrechterlijke en
juridische hobbels kon het verbod in
relatief korte tijd op 1 september jl.
worden ingevoerd.
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Niet iedereen is blij met het verbod. Medium Anita beklaagt zich voor de camera over het feit dat zij
niet meer met haar scooter de binnenstad in kan om er koffie te drinken. (1-9-’20)
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Afvalprobleem niet alleen
aan burger te wijten

spelregels ter plekke - bij of op de
containers - noodzakelijk.
In de binnenstad zijn 6 partijen actief
op het gebied van afvalinzameling,
allen opererend vanuit hun eigen
verdienmodel. Meer onderlinge
afstemming en samenwerking zou de
wijkraad zeer op prijs stellen.

De wijkraad vraagt zich echter af of bij
het huidige inzamelingssysteem wel
voldoende rekening wordt gehouden
met praktische en sociaalmaatschappelijke aspecten.

Uitgaande van de beperkte mogelijkheden van grote groepen binnenstadbewoners om grof vuil per auto af te
voeren is herinvoering van regulier
ophalen van grofvuil wenselijk. Nu
wordt het uiteindelijk ook opgehaald
en kost het geld, terwijl de rommel
langer blijft liggen met nog meer
bijplaatsing tot gevolg, waardoor
tevens gewenning optreedt.

Enschede

In wijken met modale- en bovenmodale inkomens ziet de wijkraad
nauwelijks problemen. De bewoners
hebben er hun eigen, verschillende
afvalcontainers die op vaste tijden
worden aangeboden en geleegd.
Ook zakken met verpakkingsafval
worden regulier ingezameld. Voor
mensen met hogere inkomens is het
tegen betaling laten ophalen, of zelf
met de auto wegbrengen van grofvuil
geen probleem.

Ongewenste bijplaatsing van
afval staat al geruime tijd hoog
op de agenda van de Wijkraad
Binnenstad. Ook in dit blad heeft
de wijkraad het probleem meerdere keren onder de aandacht
gebracht. Nu de commissie
Enschede Akkoord de burgers
oproept over dit onderwerp mee
te praten, geeft de wijkraad graag
opnieuw een schot voor de boeg.
Landelijk

Na de invoering van diftar in 2017 is
het straatbeeld in heel Nederland drastisch verslechterd. Het afvalprobleem
is dus géén typisch Enschedees
probleem. Alle grote en middelgrote
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steden hebben er mee te kampen.
De vraag of beleidsmakers bij het
invoeren van het vooraf scheiden niet
een veel te optimistische inschatting
hebben gemaakt en of de burger wel
voldoende ‘op maat’ is gefaciliteerd,
ligt voor de hand.

Te veel naar de burger
gewezen als boosdoener
Vooralsnog worden er geen handen
in eigen boezems gestoken. In krantenberichten en andere publicaties
wordt alleen gewezen naar de burger
als de veroorzaker van de ellende.
Ook wethouder Van Houdt benadrukte dit onlangs nog eens: ‘Burgers
moeten hun gedrag aanpassen en er
moet sneller en makkelijker worden
beboet.’

In wijken met minder draagkrachtige
bewoners en relatief veel hoogbouw
zijn burgers aangewezen op gebruik
van gezamenlijke containers waar ze
twenty-four seven hun afval in kwijt
kunnen, veelal buiten hun gezichtsveld. Financiële en materiële mogelijkheden om grofvuil weg te brengen
zijn vaak beperkt, waardoor bijplaatsen verleidelijk is, met als gevolg dat

Sinds invoering diftar in 2017, is straatbeeld drastisch verslechterd.

het bijplaatsen ook voor anderen aantrekkelijk wordt.

De burger moet veranderen?

Vorig jaar heeft de gemeente een
adviesbureau - met gedragspsychologen in dienst - ingehuurd om oplossingen aan te dragen. De burgers
moesten hun gedrag veranderen.
Sindsdien is er weinig veranderd. Het
bureau adviseerde, evenals in andere
steden waar hun expertise werd ingehuurd, kunststof grasmatjes rond
containers. (Zie foto)

Binnenstad

Het straatbeeld in het centrum, het
visitekaartje van de stad, is vaak beschamend. Ook hier blijft men wijzen
naar de burger als boosdoener.
De wijkraad ziet echter ook andere
oorzaken. Inconsequente clustering
van containers voor restafval, verpakkingsafval, glas of papier, schept
onduidelijkheid en werkt bijplaatsing
van verpakkingsafval in de hand, met
als gevolg nog meer bijplaatsing, ook
van andersoortig afval. Op plaatsen
waar géén faciliteiten zijn voor verpakkingsafval loopt het de spuigaten
uit, zodat Twente Milieu er aan te pas
moet komen om rattenoverlast, die
het gevolg hiervan is, te bestrijden.

Facilliteren op maat,
communicatie ter plekke,
en herinvoering ophalen
van grofvuil
In plaats van camerahandhaving en
burgers sneller beboeten pleit de
wijkraad voor facilliteren op maat.
Minder versnippering van soorten
containers door een consequente
opstelling van combinaties.
In verband met de aanwezigheid
van relatief veel studenten en kleine,
goedkope appartementen in het
centrum met veel verloop, is een
blijvende, heldere communicatie van

Defecten aan containers moeten ook
buiten kantooruren gemeld kunnen
worden zònder belkosten en met inspreekmogelijkheid. Ook zouden medewerkers van beheer die dagelijks
de kleine afvalbakken legen, klemzittende containers kunnen controleren en storingen doorgeven.
Ook stelt de wijkraad voor om tijdens
de weekenden een kleine afvalinzamelingsdienst in te stellen om de
boel in de binnenstad netjes te
houden, zoals ook bij evenementen
gebeurt en op andere plaatsen waar
veel bezoekers van harte welkom zijn,
ook op zondag.
Tot slot adviseert de wijkraad een
kijkje in de keuken van andere steden
te nemen, al was het enkel om de
inzamelingssystemen te vergelijken.

WAT DOEN ANDERE STEDEN?
Amsterdammers die nu het plastic nog zelf scheiden kunnen zich die
moeite vanaf januari 2021 besparen. Het scheiden van plastic wordt
dan overgelaten aan de sorteermachine. Rotterdam, Nieuwegein,
Leiden, Den Haag, Leiderdorp en Bunschoten stopten al eerder.
‘Het gescheiden inzamelen van plastic afval is achterhaald en niet meer
van deze tijd’, vindt Raymond Gradus, hoogleraar beleid en economie
VU Amsterdam. ‘Na-scheiden van plastic is beter voor de portemon-

nee, voor het milieu en voor de burger.’

5

6

BINNENSTAD MAGAZINE - OKTOBER 2020

OOG VOOR

DETAIL

VAN WELK GEBOUW IS DIT DETAIL?

Dolfijnen aan gevel Scooter

Dolfijnen brengen geluk
De Haverstraat is met hippe winkeltjes en leuke eettentjes één van de
gezelligste winkelstraten van Enschede. In de zestiger en zeventiger jaren
was de straat grotendeels overdekt
met luifels, waardoor het zicht op
de gevels totaal ontnomen werd. In
navolging van veel steden werden
de overkappingen in de jaren tachtig
weer verwijderd, waardoor meer aandacht ontstond voor de gevels.
Dat was ook de tijd waarin Scooter,
dameskleding & accessoires de gevel
stevig onderhanden nam.
‘Waarom opgesierd met dolfijntjes?’
vroegen wij eigenaresse Ellen Schepers. ‘Ik vond dat de gevel wel iets
kon gebruiken en dolfijnen brengen
geluk. Vandaar.’
De succesvolle onderneemster heeft
inmiddels een tweede vestiging in
Ootmarsum. We zijn vergeten te
vragen of ze daar ook dolfijnen aan
de gevel heeft laten aanbrengen.

Bij welk pand hoort dit detail?
Evenals de vorige keer staat er weer en 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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City Art

In de zon
De bronzen sculptuur In de Zon is van
de Vlaams-Belgische beeldhouwer
Oscar Jespers (1887-1970) en maakt
deel uit van een serie van zeven
werken van Jespers die de gemeente
Enschede in 1964 aankocht.
De beelden stonden aanvankelijk in
en om het Muziekcentrum. Het beeld
In de zon is bij de op één na laatste
herinrichting van de Klokkenplas
daar-heen verhuisd, waar het een
plaats kreeg in het kleine waterbassin.
De overige zes geesteskinderen van
Jespers, Pelikaan, Suzanne, Purete,
de Worstelaar, Slapend Kind en Zittend Naakt, zijn als één familie bijeen
gebracht in de vitrine aan het Van
Loenshof. Deze beelden zijn gemaakt
van verschillende steensoorten, in de
periode 1924-1960.
Jespers vormde met zijn broer, kunstschilder Floris Jespers, dichter Paul
van Ostaijen, kunstschilder Paul Joostens en anderen ‘De Bond Zonder
Verzegeld Papier’, een genootschap
van jonge modernistische kunstenaars in het Antwerpen van tijdens
en na de Eerste Wereldoorlog.
In de jaren twintig hakte de jonge
Jespers, zoon van de beeldhouwer
Emile Jespers, vooral beelden in marmer en aanverwante materialen, in
kubistische stijl met een duidelijke
Afrikaanse inspiratie. Uit deze periode stamt het wit-natuurstenen Monument voor de gesneuvelden van de
Eerste Wereldoorlog in Oostduinkerke. De vormen hiervan zijn echter vrij
naturalistisch in vergelijking met andere beelden van de kunstenaar uit
deze periode.

Jespers doceerde van 1927 tot 1952
in Brussel en van 1948 tot 1956 aan
de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Ook was hij gastdocent aan the
School of the Museum of Fine Arts in
Boston. Zijn werken zijn op de natuur
gebaseerd, maar Jespers hield zijn
vrijheid in de vormgeving. Werk van
hem is opgenomen in de collectie
van het Museum of Modern Art in
New York.

Monument voor de gesneuvelden van de
Eerste Wereldoorlog in Oostduinkerke.
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Wandelen met Willem Wilmink en Harry Bannink door binnenstad
Stadswandeling
als eerbetoon
aan twee iconen
waarvan het werk
in ons geheugen
staat gegrift.
De wandeling, een initiatief van Ton
Ouwehand, journalist en auteur van
het boek Harry Bannink, Toonzetter,
is in nauwe samenwerking met
Enschede Promotie en een kleine
werkgroep tot stand gekomen.
Enschede kent een plein, een school,
een groot èn een klein theater genoemd naar schrijver/dichter Willem
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Wilmink. Harry Bannink daarentegen,
die meer dan 3000 teksten op muziek
heeft gezet, moest het tot voor kort
doen met een school, een klein stukje
straat en een piepklein theaterzaaltje
weggestopt in hogeschool Saxion.

HARRY BANNINK & WILLEM WILMINK

WANDELING

DOOR DE ENSCHEDESE BINNENSTAD

Collectief geheugen

Wie kent ze niet, de liedjes uit de
musicals van Annie M.G. Schmid, En
Nu Naar Bed, Vluchten kan niet meer,
De Film van Ome Willen, Deze vuist
op deze Vuist; ’t Schaep Met De 5
Poten, Het zal je kind maar wezen,
Ja Zuster, Nee Zuster, In een rijtuigie
en de liedjes uit Klokhuis en Sesamstraat. Liedjes die in ons collectieve
geheugen staan gegrift en waar we
nog steeds blij van worden als we ze
horen. Een handvol titels van producties met bijbehorende liedjes, door
Harry Bannink op muziek gezet, staan
nu voor eeuwig gegraveerd in de
onlangs geplaatste Bannink-BoomBank in de Haverstraat.

UITINENSCHEDE.NL

In drie nissen in de muur van ArtEZ
conservatorium aan de Noorderhagen zijn zes panelen aangebracht. De
Enschedese graphic designer en cartonist LUVANE heeft met een 15
meter breed stripverhaal de samenwerking tussen de schrijver en de
componist, die samen meer dan 500
liedjes hebben geschreven, op speelse wijze in beeld gebracht.

Toost op interactieve route

Het boekje met de wandelroute is van
maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren gratis verkrijgbaar bij Enschede
Promotie aan de Langestraat 41, bij
Boekhandel Broekhuis, Marktstraat
en bij SamSam aan de Oude Markt,
ook in de weekenden. In het boekje
staat een QR-code afgedrukt die
met de mobiele telefoon gescand
kan worden om een verbinding te
maken met de digitale versie van de
wandeling. Hierop staan ook geluidsen beeldfragmenten, gekoppeld aan
verschillende locaties op de route.
Wilmink’s weduwe Wobke, die samen
met haar partner Piet van der Hoeven
als eregast aanwezig was bij de ingebruikname van de wandeling, toonde
zich zeer verrast en enthousiast. Met
een Duveltje, waar ook Willem een
groot liefhebber van was, bracht zij
een toost uit op het welslagen van de
wandeling.

Willmink’s weduwe Wobke, met partner Piet van der Hoeven, toost op het geslaagde resultaat.
V.l.n.r: initiatiefnemer Ton Ouwehand, werkgroepleden Annina Romita, Rein Kroes en graphic
designer Noorderhagen-project Luuk van Ewijk.
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Daniéla Kara wil meer muziek
in straten van de binnenstad
		
én poëzie
‘Ik heb twee oudere zussen en
twee jongere broers’, vertelt
Daniéla Kara (26) ‘en ben geboren en opgegroeid in Enschede
in een gezin en een grote familie die deel uitmaakt van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap
waarbinnen iedereen dezelfde
afkomst heeft en elkaar kent.’
Zo’n veertig jaar geleden komen haar
ouders vanuit Turkije naar Nederland.
In tegenstelling tot eerdere arbeidsmigranten is het hun bedoeling hier
te blijven. Vader Friki Kara is zich
er van bewust dat hij, om verder te
komen, de taal moet beheersen. Hij
volgt een opleiding metaalbewerking
en ziet al snel in dat dat niet echt
zijn ding is. Hij kijkt verder en besluit
welzijnswerker te worden. Ook dat
blijkt het niet te zijn. Tijdens zijn stage
bij de Sociale Raadswinkel ervaart
hij dat hij zich als allochtoon dubbel
moet bewijzen en dat cliënten aan de
balie toch liever door een ‘Nederlander’ geholpen willen worden. Met wat
geleend geld van familie begint hij
voorzichtig met het importeren van
groenten en andere levensmiddelen
uit Turkije. Inmiddels heeft Daniéla’s
vader al jaren een succesvolle groothandel in levensmiddelen.
Hoewel zij niet in vaders voetsporen
treedt valt de appel toch niet heel ver
van de boom. Na haar middelbare
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schoolopleiding kiest ook Daniéla
voor een opleiding Sociaal Werk.
Maar zij heeft er géén spijt van. ‘Ik
werk met verschillende groepen
kwetsbare meiden van 13 tot 17 jaar’,
vertelt zij. ‘Bijvoorbeeld meiden die
uit het loverboy-circuit komen of
uit een moeilijke thuissituatie, gedragsproblemen hebben, soms suïcidaal zijn en vaak moeite hebben met
het bepalen van grenzen.’
Best een pittige job, toch?
‘Dat is het ook, maar ook heel mooi
om te doen en boeiend. In de contacten probeer je bijvoorbeeld gedragspatronen te herkennen en die te spiegelen. Door ze inzicht te geven in hun
gedrag en de oorzaken daarvan, kun
je ze helpen te veranderen. Dat vind
ik mooi.’

Maandje backpacken

Voor Daniéla aan haar serieuze baan
begon wilde ze eerst een maandje
backpacken in Thailand, in haar uppie.
‘Ik dacht als ik het nu niet doe, komt
het er nooit van. Haar ouders hadden
de nodige bedenkingen maar gaven
haar - zij het niet van harte - toch toestemming. Het zou immers maar om
een maandje gaan. Dat hun ondernemende dochter na Thailand door
zou reizen naar Indonesië en dat het
maandje uiteindelijk een jaar werd,
wist toen nog niemand.
‘Het was een geweldige ervaring. Ik
heb er heel veel van geleerd en had
het niet willen missen’, vertelt ze uit
de grond van haar hart.

Daniéla woont een tijd in de Stadgravenstraat, hartje stad. ‘Ik had daar
een kleine studio met een balkonnetje en uitzicht op de toren van de
Grote Kerk. Klein, maar groot genoeg
voor mij alleen.’
Die omgeving is de laatste tijd veel
in het nieuws. Vrouwen voelen zich
er niet veilig omdat ze vaak lastig
worden gevallen door mannen.
‘Klopt. Ja dat gebeurt. Maar dat
gebeurt ook op andere plaatsen in
de stad. Dat kan soms heel vervelend
en intimiderend zijn. In elke stad
heb je mannen die je aanspreken of
proberen contact met je te maken,
soms heel respectloos. Ik wil het niet
bagatelliseren, maar het is ook wel
een cultuurdingetje, denk ik. Het is
moeilijk te bestrijden. Net als stadsduiven die op je raam poepen.’
‘Enschede is een leuke, gezellige en
knusse stad met veel mogelijkheden
en alles binnen handbereik’, vindt
Daniéla. ‘Ook de manier waarop de
stad is gebouwd, cirkelvormig met
die straatjes rond de Grote Markt.
Dat vind ik heel mooi. En iedereen op
de Oude Markt kent elkaar, super gezellig is het, zelfs in deze caronatijd.’

Kleinschalige podiumkunst

Ook over het culturele klimaat is ze
redelijk tevreden. Hoewel, volgens
haar mogen er wel meer kleinschalige mogelijkheden bij komen voor
vernieuwende, experimentele podiumkunst, bijvoorbeeld op het gebied

Daniéla Kara: ‘Iedereen op de Oude Markt kent elkaar, super gezellig is het, zelfs in deze caronatijtijd’.

van hiphop en poëzie. Zelf nam ze in
januari jl. nog deel aan het Spoken
Word Event in Metropool met de
Amsterdamse rapper en woordkunstenaar Manu van Kersbergen en de
Twentse artiesten Ivo Kleineschaars,
Chelsea Oost en Yo-ey.

nodig heb. Ik heb ooit een boek gelezen van Krishamurti, een in India geboren spiritueel leraar. Hij legt uit dat
als je alleen leeft volgens normen en
waarden die anderen je voorschrijven,
je een tweedehands persoon bent. En
ik wil geen tweedehands persoon zijn.’

Geen tweedehands persoon

Heb je nog een tip voor Enschede?
Stel jij bent hier burgemeester, je
hebt het voor het zeggen, je hoeft
met niemand rekening te houden èn
je hebt geld genoeg. Wat zou je willen veranderen of willen toevoegen
aan de binnenstad?
Na even nadenken: ‘Eens per jaar
is hier dat muziekevenement, dan
hanger er overal gitaren in de bomen
en wordt er op verschillende plekken

Toch verhuis je naar Den Haag.
‘Ja, maar dat heeft niet met Enschede
te maken. Het heeft meer met mijn
persoonlijke ontwikkeling van doen’,
legt zij uit, haar zinnen zorgvuldig
formulerend. ‘Ik wil mij heel graag
verder ontplooien, ook op spiritueel
gebied, en mijn persoonlijk netwerk
uitbreiden en verrijken. Ik voel dat
ik daarvoor een andere omgeving

in het centrum muziek gemaakt. Dat
zou veel vaker moeten. Enschede
moet meer doen met alle talenten in
de stad, vooral met de ArtEZ-studenten. Niet één keer per jaar maar veel
vaker. Meer muziek en poëzie in de
straten, van klassiek tot Hip-Hop en
meer experimentele podiumkunst. In
het algemeen. Daar ga ik voor zorgen
want ik ben immers de baas en heb
geld zat’, besluit ze tot slot kordaat
en met een brede glimlach.
Wij vragen ons af of het realiseren van
deze goeie tip van de enthousiaste
Enschedese, die goed zou passen
in het citymarketingbeleid, veel geld
zou kosten. <
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Enschede is onmeunig mooi
maar wat kan volgens jou wel mooier?
Enschede is een fijne stad om te wonen. Dat geldt zeker voor de binnenstad. De afgelopen decennia is er
veel en succesvol geïnvesteerd in het
aantrekkelijker maken van het stadscentrum. Steeds meer mensen zijn
hierdoor het wonen in de binnenstad
aantrekkelijk gaan vinden. Appartementen in het stadshart vinden gretig
aftrek. Ook grote en minder grote ondernemers willen zich graag vestigen
in het centrum. Gevolg hiervan is dat
Enschede inmiddels een grote aantrekkingskracht heeft op bezoekers
van ver buiten de stadsgrenzen, die
hier naartoe komen om te shoppen
en om zich te vermaken.

Daarom is het van groot belang dat
we samen - bewoners en ondernemers - het centrum aantrekkelijk
maken en de boel op orde houden.
De wijkraad heeft de leefbaarheid
van het stadshart en het verfraaien
hiervan hoog op de agenda staan. Zo
dringt de raad er bijvoorbeeld al enige tijd op aan om de Noorderhagen
vriendelijker te maken en pleit ze in
dit verband voor het aanleggen van
meer groenvoorzieningen in dit
gebied. De vooronderstelling hierbij
is tevens dat een groezelige, onvriendelijke omgeving vaak ook de
verkeerde mensen aantrekt.

Zo zijn er wellicht meer plekken
die volgens jou een facelift kunnen
gebruiken of waar jij je ‘wezenloos’
aan ergert. In dat geval kunnen wij je
misschien helpen jouw wens of jouw
idee onder de aandacht te brengen
en, wie weet, te realiseren.
Mail een foto van de situatie of plek
die volgens jou voor verbetering
vatbaar is en mail deze met jouw
argumentatie naar info@swbe.nl
De wijkraad zal inzendingen toetsen
op haalbaarheid binnen de geldende
regels en wellicht in het volgende
Binnenstad Magazine aandacht aan
jouw voorstel besteden.

EXPOSITIES
Fotogalerie Objectief
Werk van

Donny Scholten-Coelet

14 oktober t/m 20 november

Beeld & Aambeeld
Farbige Freunde

Sybille Hermanns, schilderijen
Renate Sennewald, sieraden
1 maart - 15 april

Hapsnap-oplossing doet
afbreuk aan groene intentie
Onlangs is de bijna onzichtbare, lage beplanting in de
groen-zitbanken op het Van Loenshof vervangen door
meer in het oog springend, winterhard groen. Dit is
gebeurd op verzoek van de wijkraad die naar meer
vergroening in het centrum streeft. De kosten voor de
beplanting zijn betaald uit het wijkbudget.
Ook vroeg de wijkraad om de houten banken met
rugleuning voor Gameshop Twente - die veelal werden
gebruikt door overmatig alcohol drinkende langzitters,
te vervangen door extra groenzitbanken zoals die ook
verderop staan. Het Van Loenshof zou hiermee nog
groener worden en de structuur van de inrichting van
de straat zou ermee worden versterkt.
Helaas is deze wens niet in vervulling gegaan. Jammer,
vindt de wijkraad. Er zijn nu twee zwarte, natuurstenen
zitelementen geplaatst die weliswaar ook elders in het
centrum staan, maar die geen enkele relatie hebben
met aanleg en structuur van het Van Loenshof. De overwegingen der ambtenaren zijn soms ondoorgrondelijk.
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Concordia Langestraat
May all your dreams come true
Wayne Horse (Willehad Eilers)
t/m 22 november

COLUMN
TON OUWEHAND

BELLEN MET BANNINK
‘Hallo met Bannink, ogenblik, ik zal
mijn vriend Willem Wilmink even
voor u ophalen. U wilt mij spreken?
Waarom? Wilmink is een schrijver,
hij is welbespraakt. Ik ben maar een
eenvoudige toonzetter. Ik zal hem
even roepen. Oh kijk nou, er zit een
duveltje achter hem aan...
Over die wandelroute wilt u me
spreken? Wat buitengewoon vriendelijk. Ik heb het vernomen. Voor
mijn vriend Wilmink en mijzelf is in Enschede een wandelroute bedacht.
Ik heb zelf veel gewandeld in Enschede. Van mijn huis aan de Lipperkerkstraat naar het station, om naar mijn werk te gaan. Dat werk speelde
zich op een gegeven moment zo nadrukkelijk in het westen af, dat ik
daar met mijn vrouw Jenny ben gaan wonen. Maar de eerste dertig jaar
van mijn leven heb ik inderdaad in de Lipperkerkstraat gewoond.
Tja, wat ik er zelf van vind, die route, de Bannink Boom Bank, van dat
mooie kunstwerk van LUVANE, die gedichten, geluidsfragmenten... ik
zal het maar eerlijk zeggen: ik vind het prachtig, eervol en zorgvuldig
gedaan, maar wát een aandacht. Ik heb geleefd, ik heb gewerkt en ik
ben overleden. Dat hebben zoveel mensen gedaan als ik zo om me
heen kijk. Beetje overdreven die aandacht, vind ik.
Ja, er is podcast die over mij gaat. Dat hoorde ik laatst van Aart Staartjes, die zit hier tegenwoordig ook ergens. Maar daar heb ik nog niet
naar geluisterd, we hebben hier geen goede wifi. Er zijn ook twee
boeken over mij verschenen. Wie vertelde mij dat nou? Was dat die
gekke Frank Noya, of was het Carla Lipp, ze stonden er allebei in. Nee
Eli Asser zei me dat. Hij staat er ook in. Oh, die boeken heeft u geschreven? Bijzonder aardig van u. Maar wat een moeite. Had u niet veel beter
een boek over Bach kunnen schrijven? Dat is een echte componist. Maar
wel beetje een losbol hoor, ik spreek hem wel eens....
Waarom die wandeling? Willem en ik waren toch niet zo bijzonder?
Wij vermaakten ons goed, voor ons werk hielden we ons bezig met
amusement. En we keken samen veel naar wielrennen. Wat zegt u nu:
mijn werk interessanter dan dat van Mozart? U maakt een grapje neem
ik aan. Enig, dat zal ik straks vertellen aan Duke Ellington en Louis
Armstrong. Louis heeft nog in Enschede gespeeld. Kunt u daar geen
wandelroute van maken? Of van Martin Kaptein, van hem heb ik piano
leren spelen. Kijk nou, daar is dat duveltje weer. Nu loopt Willem er achteraan. Ik moet ophangen. Ik ga een glaasje drinken met Annie.’
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Foto: Annina Romita
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Mega-super 2Brüder

Grootgrutter in grenshandel
‘Of de corona roet in het eten heeft
gegooid? Vooralsnog niet’, zegt
directeur Ronald Versluis van 2Brüder.
De mega-supermarkt vestigde zich
mei jl. als een pop-up store in het
voormalige Hudson’s Bay pand aan
het Van Heekplein met de bedoeling
er zich begin 2020 definitief te vestigen.
‘We hebben nog geen 100% go op
wat we allemaal van plan zijn, maar
we zijn er met de eigenaren van het
pand bijna uit. Met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid gaat het
begin 2021 gewoon gebeuren. We
zijn druk bezig met het ontwerp voor
de nieuwe winkel.’
Versluis, ceo van moederbedrijf Holland Food Group, waaronder 2Brüder
valt, benadrukt: ‘Wat mensen nu in de
winkel zien is slechts een beperkt assortiment langerhoudbare artikelen.
Als straks de zaak is ingericht en de
nodige koelvoorzieningen zijn geïnstalleerd gaan we pas ècht uitpakken
met onze versafdelingen groente,
vlees, vis enz., net als in Venlo.’

2 miljoen frikandellen

De grootgrutter heeft de grootste
koffieafdeling van Nederland. De
retail is toegespitst op ‘grenshandel’
met een mix van producten. Duitse
klanten zijn gecharmeerd van typisch
Nederlandse producten: pindakaas,
hagelslag, vanillevla en frikandellen
waarvan er meer dan 2 miljoen per
jaar worden verkocht. En als ze er
toch zijn vinden ze het ook prettig om
Duitse producten mee te nemen.
Binnenstad Magazine nam een kijkje
in Venlo waar de mega-super, evenals
in Enschede, aan een groot plein
is gehuisvest met daaronder een
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parkeergarage. De Duitse consumenten bezoeken de super niet voor een
flesje frisdrank of een pakje koffie,
maar voor grotere hoeveelheden. En
die moeten natuurlijk makkelijk in de
auto overgepakt kunnen worden. In
Venlo betalen de klanten 10 euro ‘statiegeld’ voor het boodschappenkarretje. Dat levert volgens Versluis geen
problemen op. ‘Maar voor Enschede
hebben wij het ambitieuse plan om in
de winkel een lift te maken die direct
uitkomt in de garage. Daarmee belast
je tevens de bestaande publieke liften
niet extra.’

Fietsengigant op 2e verdieping?
Over invullingen voor de overige
twee verdiepingen worden gesprekken gevoerd die in verband met
corona wat trager verlopen. Voor de
2e verdieping is een ‘fietsengigant’ in
beeld die interesse heeft.

Boodschappen doen
en gezellig dagje uit
‘Het Van Heekplein is natuurlijk een
superlocatie’, stelt Versluis die ook
blij zegt te zijn met de positieve
reacties vanuit de lokale bevolking
en de enthousiaste opstelling van
de gemeente. ‘Het aardige is dat er
voor de mensen die naar onze winkel
komen méér te beleven is. Er is veel
te doen in Enschede, er is een gevarieerd winkelaanbod, veel horeca. Je
kunt er nog even een broek kopen
en een visje op de markt eten en een
terrasje pakken. Dus voor mensen
die wat verder moeten rijden is het
de moeite waard om er een gezellig
dagje Enschede van te maken.’
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BLAFFENDE HONDEN
Wat kun je doen?
Veel mensen ergeren zich aan en ervaren geluidsoverlast van
blaffende honden. Je ligt er ‘s nachts wakker van of je kunt door
het geblaf niet meer rustig in je tuin zitten. Kun je daar iets tegen doen?
Het is in Nederland bijna onmogelijk
om elkaar niet te horen, omdat we
dicht op elkaar wonen. Als je buren
honden hebben, dan hoort daar
nu eenmaal af en toe wat geblaf
bij. Soms kunnen honden zo vaak

blaffen, dat het voor overlast zorgt.
Volgens de wet moet je een zekere
hoeveelheid geluid tolereren van de
huisdieren van je buren, zeker in de
stad. Pas als de geluidsoverlast onredelijke niveaus bereikt kun je
naar de rechter stappen. Maar
wanneer is geluidsoverlast
onrechtmatig?
Mag een hond altijd blaffen?
Als honden vaak en veel blaffen zou dit onrechtmatig kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er
een regel of wet moet worden
overtreden. Wanneer dat zo
is verschilt echter per situatie.
Of de hinder onrechtmatig is
hangt af van de aard, ernst,
duur en de omvang van de
overlast. Het gaat in dit soort
situaties meestal om wat nog
maatschappelijk acceptabel
is en wat niet. Dit bepaalt uiteindelijk de rechter. Hoe veel
en hoe vaak een hond mag
blaffen kan dus verschillen.
Stappenplan bij overlast blaffende honden
Praat eerst met je buren over
de hondenoverlast. Misschien
kan de hond op angsttraining
of kun jij op de hond passen
als je buren weg zijn. Voor je
buren zelf is het waarschijnlijk
ook niet prettig dat de hond
zoveel blaft.
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Of misschien zit de hond alleen thuis
en weten je buren niet dat de hond
zo blaft. Praten is vaak de beste manier om de overlast te stoppen. Kom
je er samen met je buren niet uit?
Dan is er in veel gemeenten buurtbemiddeling. Hier moeten wel beide
buren aan mee willen werken. Ook
kunnen jullie naar een mediator.
Willen je buren niet meewerken?
Meld de overlast dan bij de gemeente en bel de politie of de wijkagent. De notitie bij de politie kun je
later als bewijs gebruiken. Is er sprake
van verwaarlozing en/of mishandeling
van de hond(en), bel dan de dierenpolitie. Houd bij wanneer en hoe lang
er overlast is en vraag andere buren
dit ook te doen en vraag naar hun
ervaringen. Hoe meer buren aangeven dat ze overlast van de hond(en)
hebben, hoe sterker je staat.
Laatste redmiddel
Het laatste redmiddel is naar de rechter stappen. Vraag in dat geval altijd
eerst advies aan een jurist. Je moet
énige overlast van je buren accepteren, zeker als het hoort bij activiteiten
rond het huis. Pas als de hondenoverlast maatschappelijk onacceptabel is,
kun je stappen ondernemen.

Ramon van Lieshout,
Jurist Contractueel
Recht en Arbeidsrecht bij DAS

Citymarketing versterkt
positie van de stad
Eén dezer dagen wordt de
herijkte citymarketingvisie
formeel vastgelegd door de
gemeenteraad. De nieuwe
marketingvisie is tot stand
gekomen middels interviews en bijeenkomsten
met zo’n vijftig stakeholders,
vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, het
bedrijfsleven en de culturele instellingen.
Het document moet helpen te bepalen hoe Enschede zich de komende
jaren wil profileren naar de buitenwacht. De gemeente heeft grote ambities om zich te ontwikkelen tot een
toonaangevende, Europese, groene,
technologische topregio en zich te
onderscheiden op drie belangrijke
kenmerken: een ‘ondernemende
kennisstad’, een ‘creatieve stad’ en
een ‘bruisende stad’. Met het laatste
thema wordt met name de binnenstad bedoeld.

Slogan

Citymarketing wordt door veel mensen vaak geassocieerd met een slogan die slechts een onderdeel is van
de marketingstrategie. Citymarketing
is een vakgebied dat gaat over plekken, mensen en hun wensen, schrijft
Prof. Dr. Gert-Jan Hospers in zijn
boek Er gaat niets boven city-marketing. Elke stad die een beetje mee
wil tellen doet aan citymarketing.

Steden en streken willen ‘hun imago
verbeteren’, ‘een merk worden’ en
‘zichzelf op de kaart zetten’. Hospers
(Enschede, 1974) is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de
Radboud Universiteit en economisch
geograaf aan de Universiteit Twente.

Het draait om de 4 B’s

De opkomst van citymarketing is
volgens Hospers niet moeilijk te
verklaren. In een wereld die door
globalisering steeds kleiner wordt,
wordt de concurrentie alsmaar groter.
Maar het gaat lang niet alleen om
toeristen. Gebieden strijden ook in
toenemende mate om inwoners, bedrijven en creatieve talenten. Citymarketing draait dus om 4 B’s: bewoners,
bedrijven, bezoekers en bollebozen.
Het probleem is dat gebieden steeds
meer op elkaar gaan lijken. Doordat
bijna elke stad hetzelfde is moeten
steden zich onderscheiden met minieme details zoals de eerste indruk
van een gebied of beelden uit de
media. Ook doen steden aan citymarketing omdat inwoners weggaan uit
hun stad en naar de Randstad verhuizen. Citymarketing is dus niet alleen
gericht op de doelgroep van buiten toeristen en nieuwkomers - maar ook
op mensen die al in het gebied of de
stad wonen, werken en studeren. Niet
in de laatste plaats omdat zij de beste
ambassadeurs voor de stad zijn.

ceren we dat naar onze doelgroepen?
Wat zet je als stad in de etalage en
welke nieuwe producten ontwikkel je
om trots te kunnen etaleren? Denk
aan de inrichting, aankleding en
vergroening van de openbare ruimte.
En kunstobjecten in het straatbeeld,
waardoor de verblijfsfunctie van mensen wordt versterkt en gemeentekas
gespekt.
‘Technologie, innovatie en creativiteit
in combinatie met de menselijke
maat en de Enschedese mentaliteit
maakt Enschede écht onderscheidend’, meent Jeroen Diepemaat,
wethouder City-marketing. ‘We
moeten trots zijn op wat wij hier hebben en dat moeten we wereldkundig
maken. Niet alleen wij, maar samen
met de stakeholders uit de stad.
De citymarketingvisie is hiervoor de
eerste bouwsteen.’

Toeristen en dagjesmensen
Om mensen te verleiden naar de stad
te komen moet er wat te beleven
zijn. Hoe en op welke manier kunnen
mensen hier recreëren, cultuur
opsnuiven, shoppen en zich culinair
laten verwennen? En hoe communi-
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WAT ONS
VERDER
OPVIEL

Een uiltje knappen langs de
Route du Soleil in vakantietijd
betekent niet voor iedereen
hetzelfde.

Voorbijgangers dachten verschrikt dat het virus per
bus werd bestreden. Het bleek echter om een stratenmaker te gaan uit Reutum.

De Van Lochemstraat is mooi opgeknapt. Maar een trottoir langs een blinde muur terwijl aan de overkant
het verkeer je van de sokken rijdt als je de voordeur uitstapt, roept vraagtekens op. Er zit vast een addertje
onder het gras, of een heleboel leidingen of zo.

Als wachttijd ook tijd is
die geld kost, dan wordt
de vis op de zaterdagmarkt erg duur betaald.

Een bewoner aan de Korte Haaksbergerstraat heeft
een vreemde vogel aan de haak geslagen die spectaculaire duikvluchten vertoont.
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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 7600
Dierenambulance
06-534 210 66
Meldpunt Loverboys
06-102 239 29
Meldpunt Discriminatie
085-073 4600

INLEVEREN

papier & karton
Renewi (vh 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 tot 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.

