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‘Als ondernemer heb je maar één versnelling: je wilt vooruit.’ vertrouwde Peter
Wicknig, eigenaar van Punto Pasta en
bestuurslid van Winkelhart, wethouder
June Nods onlangs toe. Dat lezen we in de
eerste bijdrage van de wethouder aan dit
blad. De redactie sluit zich van harte aan
bij het motto van Wicknig. Ook de wijkraad
doet graag een duit in het zakje, onder
andere met suggesties die wellicht kunnen
bijdragen aan een bruisende en toekomstbestendige binnenstad (pag. 6).

In 2010 werd het Ondernemersfonds opgericht. Een mooi initiatief waardoor het belastinggeld dat binnenstadondernemers betalen voor hun
reclame-uitingen, ten goede komt aan allerlei activiteiten en projecten
die het stadscentrum versterken en een economische impuls geven. Een
goede reden om in deze editie extra aandacht te besteden aan het fonds.
We stimuleren elkaar zo veel mogelijk onze inkopen bij de lokale ondernemers te doen om hen te steunen. Onze columnist Ton Ouwehand deelt
deze keer zijn eigen wijze van lokale ondersteuning met ons.
Wel of niet met vakantie? We weten het nog niet. Gaan we naar verre
oorden of blijven we in de buurt? Wat kan, wat mag? Er is nog veel onduidelijkheid. Toch kunnen we allemaal op reis, want ‘reizen is je hoofd
gebruiken’, zei de schooljuf van Roskamredacteur Han Pape (pag. 9).
Ze had groot gelijk.
		

Namens de redactie een mooie zomer gewenst,
Rein Kroes

Foto omslag Annina Romita
Scan de QR-code met je mobiel voor de laatste vier
edities van dit blad en voor meer info over de wijk.

‘Respect voor veerkracht
en creativiteit’
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Met volle kracht vooruit
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Ondernemersfonds
versterkt binnenstad

June Nods
wethouder
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De terrassen in onze binnenstad zijn weer vol.
Alle winkels zijn gelukkig weer open. De gezelligheid in de stad is terug. Wat hebben we dat
gemist. Bovenal ben ik blij voor de winkeliers en
horeca-ondernemers in onze stad dat ze ‘gewoon’ opnieuw kunnen doen waar ze goed in
zijn: gastvrij ondernemen. Het is heerlijk dat we
deze zomer weer met volle teugen in onze eigen
stad kunnen genieten. Zelfs evenementen zijn
met testen weer mogelijk.

Bioscoop brengt evenwicht in centrum
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Binnenstad als
Lifestyle Destination
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Karel Betman, 42 jaar
cultureel ondenemer

Ondernemers en winkeliers in de binnenstad hebben bizarre maanden achter de rug. Tijdens de lockdownperiode
hebben onze accountmanagers van het ondernemersloket en ik vele ondernemers gesproken. Ik kan me goed
voorstellen dat de maandenlange gedwongen sluiting
van de horeca en winkels menig ondernemer slapeloze
nachten heeft bezorgd. Om de zorgen van ondernemers
waar mogelijk te verlichten, hebben we als gemeente op
alle mogelijke manieren meegedacht.
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Benoeming burgemeester in 12 stappen
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Gemeentelijke heffingen geschrapt

Menistenkerk, van kerk
naar kroeg

Zo schrapten we vorig jaar een half miljoen euro aan gemeentelijke heffingen voor de detailhandel en de horeca.
We verleenden uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen. Ook voerden we, in samenwerking met
diverse partners, financiële compensatieregelingen van
de Rijksoverheid zo snel mogelijk uit. Daarnaast hebben
verhuurders van panden in de binnenstad ook goed
meegedacht tijdens de lockdown, zo vertelden diverse
ondernemers.
Terugkijkend op de zware moeilijke maanden van de
lockdown heb ik groot respect voor de veerkracht en creativiteit van de ondernemers. Op alle mogelijke manieren
zijn horeca-ondernemers er gelukkig in geslaagd om het
hoofd boven water te houden. Ze hebben hun personeel
doorbetaald, afspraken gemaakt met hun leveranciers en
verhuurders van hun pand. Daarbij is ook een fors beroep
gedaan op de eigen financiële buffers.

16

Nieuwe regels voor
kamerverhuurpanden
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Kracht van creatieve ondernemers

Ondanks de zware tijd vertelden diverse eigenaren mij dat
ze de gedwongen coronasluiting hebben gebruikt voor
het opknappen van hun zaak, voor het uitwerken van een
nieuw creatief concept of voor de ontwikkeling van nieuwe
plannen. Dit tekent de kracht van de creatieve ondernemers in onze stad. Eigenaar Peter Wicknig van Punto Pasta

Foto’s:
mail@reinkroes.nl
Annina Romita, Cyril Wermers e.a. Tel. 06 515 839 92
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Peter Wicknig, eigenaar Punto Pasta, Accountmanager Ondernemersloket, Duco Hoek en June Nods, Stadsdeelwethouder Centrum.

verwoordde het mooi, toen ik hem eind mei sprak: ‘Je
hebt als ondernemer maar één versnelling: je wilt vooruit.’
Ook eigenaar Nonna Timorason van Meisje Koffiegeschenk
zit boordevol nieuwe plannen, zo vertelde zij: ‘We gaan
weer los. Daar hebben we enorm naar uitgekeken.’

Vier de zomer in de stad

De vele gezellige horecazaken en fijne winkels kleuren
onze binnenstad. Zij zorgen ervoor dat het buitengewoon
prettig vertoeven is in de stad. Laten we de winkeliers en
horeca-ondernemers de komende maanden extra steunen
met een gezellig bezoekje op een terras, in het café of in
een restaurant en met een aankoop in de vele fijne winkels
in het centrum. Vier de zomer in de stad!
				
June Nods,
Stadsdeelwethouder Centrum
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Meer balans
in centrum
met nieuwe
bioscoop in
postkantoor

Ondernemersfonds honoreert initiatieven
ter meerdere glorie van binnenstad

De succesvolle Duitslandcampagne van Enschede Promotie destijds, werd ondersteund door het Ondernemersfonds.

Alle ondernemers in de binnenstad
betalen belasting voor hun reclameuitingen die zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg. De opbrengst van de
zogenaamde reclamebelasting komt
ten goede aan de in 2010 opgerichte
Stichting Ondernemersfonds Enschede. Uit dit fonds worden activiteiten
en initiatieven ondersteund die bedoeld zijn om de binnenstad te promoten en een economische impuls
te geven. Met de oprichting van
het fonds kwam een einde aan het

telkens leuren bij ondernemers om
vrijwillige bijdragen. Iedereen draagt
nu automatisch een steentje bij. Het
Ondernemersfonds heeft bijvoorbeeld de succesvolle Duitslandcampagne van Enschede Promotie,
bedoeld om onze oosterburen vaker
naar Enschede te laten komen, financieel ondertesteund. Ook aan grote
evenementen zoals Serious Request,
The Passion, de Oranjedagdagen
en Summersounds droeg het fonds
bij. Culinair festival Proef Eet, Winter

Wonderland met onder andere de
ijsbaan op de Oude Markt, de Stadsherberg en Muziek in de Straten,
kunnen jaarlijks rekenen op geld van
het Ondernemersfonds.
Heb jij een goed idee waarmee je
denkt een bijdrage te kunnen leveren
aan een bruisende binnenstad? Ga
naar ondernemersfondsenschede.nl
voor meer informatie.

Eerder stuurde winkeliersvereniging
Winkelhart al een brandbrief aan de
raad over dit onderwerp. Volgens
de belangenvereniging is het aantal
growshops in sommige straten zo
hoog dat de bezoekers een verkeerd
beeld van de stad krijgen. Van Lange
vraagt het college alles in het werk te
stellen om de ongewenste ontwikkelingen terug te dringen. Zijn motie
werd aangenomen met 29 stemmen
voor en 9 tegen.
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De kantoorvleugel aan de Mooienhof, tegenover het vroegere V&D-pand, wordt gerestyled en
blijft in gebruik als kantoorruimte.
De vroegere dichte gevel maakt plaats voor glazen puien waardoor het gebouw een open en
toegankelijk karakter krijgt.

600 m² restaurant, kantoren
en 9 bioscoopzalen
Op de begane grond van het huidige
pand komt de entree van zowel de
bioscoop als van de horeca. De dichte
gevel zal plaatsmaken voor glazen
puien, waardoor het gebouw een
open en toegankelijk karakter krijgt.
De ruimten lopen door op de eerste
verdieping waar met vides veel licht
en ruimte wordt gecreëerd. Daarboven komen vijf bioscoopzalen. De
sobere hoek van het Van Heekplein
zal plaatsmaken voor een segment
met een frisse en open uitstraling.
Aan de achterzijde van het pand is
een flinke aanbouw gerealiseerd voor
nog eens vier bioscoopzalen. De
kantoorvleugel aan de Mooienhof,
tegenover het vroegere V&D-pand,
wordt gerestyled en blijft kantoorruimte.

Enschede wil minder growshops
Onlangs heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen van CDA-raadslid
Mart van Lange. Het raadslid vindt
dat het aantal smart- en growshops
moet worden teruggedrongen. ‘De
wietontwikkelwinkels’, zoals hij ze
noemt, ‘dragen niet bij aan de economische impuls die we aan de stad
willen geven. Dit soort winkels trekt
publiek aan waar andere winkeliers
niet op zitten te wachten.’ aldus het
raadslid.

Bij nader inzien bleek het toch
beter de oorspronkelijke verbouwingsplannen voor het voormalige
postkantoor aan te passen. Gevolg
hiervan was dat de vergunningen
opnieuw moesten worden aangevraagd en worden beoordeeld. De
verbouwing is nu in een stroomversnelling gekomen. Vastgoedontwikkelaar Explorius heeft, in Vue
Entertainment met 20 bioscopen
in Nederland en met restaurantketen De Beren met 47 vestigingen
in den lande, de juiste partners
gevonden om iets moois neer te
zetten dat een aanwinst voor de
binnenstad lijkt te worden.

Monumentaal pand

Dirk Peters van Barcode Architects,
benadrukt dat er bij de verbouwing
respectvol wordt omgegaan met het
monumentale pand uit de jaren 60.
Zo zullen bijvoorbeeld de glas in lood
ramen aan de gevel gespaard blijven,
evenals de hardstenen panelen die
verwijzen naar de vroegere postkantoorfunctie.

Foto’s Explorius

Als alles volgens de planning verloopt
zullen de bouwwerkzaamheden eind
dit jaar worden afgerond, zodat begin
2022 de deuren kunnen worden geopend voor het publiek. Het nieuwe,
eigentijdse uitgaanscluster zorgt
volgens insiders, in inrelatie met het
Wilminkplein en de Oud Markt, voor
een goed evenwicht in de binnenstad.
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De binnenstad van
de toekomst
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Meer groen

Meer groen in het centrum is niet alleen
milieuvriendelijk maar versterkt ook in
hoge mate de verblijfs- en flaneerfunctie van de binnenstad.

Gemeenten beraden zich op de toekomst van hun binnensteden, zo ook Enschede. De Wijkraad Binnenstad gooit
graag een knuppel in het hoenderhok om bij te dragen aan
de discussie over de binnenstad van de toekomst.

Sfeer en beleving

Spraakmakende kunst in de openbare
ruimte draagt bij aan een prettige, aantrekkelijke sfeer en versterkt een positief
imago. Door bijvoorbeeld op een drietal plaatsen in het centrum music playgrounds te creëren - vaste plekken waar
aankomend talent op gezette tijden acte
de présence kan geven, ook op gebied
van klassieke muziek.

Binnensteden staan onder druk, online shoppen heeft een vlucht
genomen en de pandemie heeft het veranderende consumentengedrag versterkt. Om te voorkomen dat kleine winkels omvallen
kunnen we elkaar blijven stimuleren zoveel mogelijk bij de plaatselijke winkeliers te kopen, maar daarmee zijn wij er niet. Er moet
meer gebeuren. Wat kunnen ondernemers zelf doen om zich te
handhaven in de nieuwe realiteit? En wat moet er volgens ons
lokale bestuur gebeuren om te voorkomen dat de stad z’n ziel
verliest en daarmee zijn economische en culturele waarde?
De overheid heeft honderd miljoen
beschikbaar gesteld aan middelgrote
steden, waaronder Enschede, om door
de pandemie opgelopen schade te
herstellen. De gemeente is voornemens
een kwartiermaker aan te stellen die
bij ‘stakeholders’ ideeën moet ophalen
waar herstel- of stimuleringsprojecten
uit voort kunnen komen om de binnenstad toekomstbestendig te maken.

Andere steden
Utrecht:’Creatieve makers’, interessante
start ups en wonen boven winkels.
Onlangs besteedde actualiteitenprogramma Nieuwsuur aandacht aan de
leegloopproblematiek in binnensteden.
Voor de coronacrisis had Utrecht niet
veel last van leegstand, meldt D66
wethouder economische zaken Klaas
Verschuure in Nieuwsuur. De toename
van het aantal lege winkelpanden wijt
hij aan toenemende internetverkoop
en aan vermindering van het aantal
vestigingen van grote winkelketens in
de stad. Hij voorziet dat na het stoppen
van de steunmaatregelen nog meer
panden leeg komen te staan. Ook de

horeca en de culturele instellingen
krijgen daar last van. De binnenstad zal
volgens de wethouder hierdoor nog
verder onder druk komen te staan en
in een negatieve spiraal terechtkomen,
waardoor het algemene vestigingsklimaat van de stad zal teruglopen. De
wethouder overweegt de leegstand op
korte termijn te lijf gaan door in lege
panden ‘creatieve makers’ te huisvesten
of ateliers en werkplekken te creëren
voor interessante startups. Voor de
langere termijn wil hij het wonen boven
winkels een impuls geven.

Dordrecht: winkels transformeren tot
woningen
In tegenstelling tot Utrecht kampt
Dordrecht al langer met problematische
leegstand. Steeds meer ondernemers
trekken het niet meer en gooien de
handdoek in de ring. Het beleid is hier
gericht op inkrimpen van het winkelgebied, door bijvoorbeeld panden aan de
uiteinden van lange winkelstraten waar
veel leegstand heerst, te transformeren
tot woningen. Ondernemers zetten
vraagtekens bij deze plannen omdat zij
bang zijn voor een vage overgang van

Openingstijden

Foto Annina Romita

winkel- naar woongebied dat een andere dynamiek en uitstraling heeft.

Shopping Malls
Terwijl binnensteden strijden tegen
leegstand en verval verrijzen aan de
randen van steden - naar Amerikaans
model - steeds meer megagrote, luxe
shopping malls, bijvoorbeeld in Leidschendam. Nadat ondernemers een
goede balans tussen hun online en offline verkoop op orde hebben gebracht,
vestigen ze zich in deze aantrekkelijke
concentraties van winkels, horeca en
entertainment. Hiermee wordt volgens
een van de Leidschendamse ondernemers tegemoet gekomen aan de behoefte van de consument. ‘Bij ons is het
iedere dag zaterdag’, legt hij uit: ‘De
consument ervaart ons als een lifestyle
destination voor een gezellig dagje uit’.

Enschede
In tegenstelling tot veel andere steden
heeft ons centrum bijna alles al in huis
voor een toekomstbestendige en bruisende binnenstad, anders gezegd: voor
een open air lifestyle destination.
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Afgebakend winkel- en
uitgaansgebied

Veel binnensteden kennen lange winkelstraten waardoor men de stad uitloopt
of rechtsomkeert moet maken om
het leuk te houden. Het centrum van
Enschede mag zich gelukkig prijzen met
een min of meer circelvormig winkel- en
uitgaansgebied, afgebakend door Hengelosestraat, Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Mooienhof, de toekomstige
bioscoop in het voormalig postkantoor,
MST en Ripperdastraat. De locatievoorwaarde voor een ‘open air shopping
mall’ is dus al aanwezig.

Wonen boven winkels

Waar andere steden tot de ontdekking
komen dat wonen boven winkels een
optie is om hun binnenstad leefbaar
te houden, kunnen wij constateren dat
Enschede al jaren geleden is gestart
met een succesvol stimuleringsproject
waarmee pandeigenaren financieel worden tegemoet gekomen bij het geschikt
maken van bovenverdiepingen van hun
winkelpanden voor bewoning. Eigenaren zijn daardoor niet meer uitsluitend
van de winkelhuur afhankelijk.

Gevelverbetering

Voor het verbeteren en verfraaien van
winkelgevels heeft Enschede eveneens
al lang geleden een stimuleringsfonds
opgericht, waarvan veel ondernemers
gebruik hebben gemaakt en nog
kunnen maken. Veel winkelpanden zijn
hierdoor opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt.

Wallstreet Shuffle

De Wallstreet Shuffle, een project waarmee de gemeente destijds nadrukkelijk
heeft ingezet op het verbeteren van het
gebied Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat, heeft ertoe geleid dat veel
panden zijn opgeknapt en lege kavels
zijn ingevuld.

Lifestyle destination

Ondanks de voorsprong die Enschede
lijkt te hebben op andere steden, zal
de stad de komende jaren intensief aan
de slag moeten om de aantrekkingskracht voor bezoekers en bewoners
te behouden en te anticiperen op de
nieuwe tijd. Dit houdt in dat om het
vestigingsklimaat te behouden en te
versterken, er nog meer aandacht moet
worden besteed aan sfeer en beleving.

Wat de grote jongens en de supermarkten allang doen zouden ook de kleinere
ondernemers kunnen doen: net als hun
horecacollega’s altijd al hebben gedaan,
tegemoetkomen aan de wensen van de
consument. Met winkelopeningstijden
alle dagen van 11.00 uur tot 20.00 uur,
zou Enschede zich als eerste en enige
winkelstad in de regio voorgoed als
euregionaal shoppingcentrum op de
kaart kunnen zetten.

Binnenstadsvisie

De wijkraad constateert het ontbreken
van een toekomstvisie binnenstad en
betreurt in dit verband bijvoorbeeld
dat de discussie over de bestemming
van het huidige bibliotheekpand, dat
na verhuizing van de bieb naar het
Wilminkplein leeg komt te staan, nu
pas op gang komt. De verrijking van
het ene deel van de stad zou hierdoor
een verarming voor het andere kunnen
betekenen. Saillant detail is dat de huidige bibliotheek destijds op deze plek
is gebouwd om juist dit deel van de
binnenstad een extra impuls te geven.

Veilige, schone binnenstad

Dat bij een Lifestyle Destination veiligheid buiten kijf staat hoeft geen betoog.
Dat afval aan het oog van bewoners en
bezoekers moet zijn onttrokken en dat
in een bruisende binnenstad fonteinen
naar behoren moeten functioneren
spreekt natuurlijk voor zich.

7

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2021

54ste Brownies&downieS aan de Langestraat

Opstekertje
voor de
Walstraat

Brownies&downieS opende
onlangs de deuren van een
lunchrestaurant aan de Langestraat, in het voormalige pand
van Eetcafé Eanske, naast Dille
& Kamille. Daarmee kwam de
teller van de commerciële restaurantketen op 54 te staan.
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Meer dan vijftien jaar geleden
werd een spandoek bevestigd
aan het pand Marktstraat/hoek
Walstraat. Dit in het kader van
de Wall Street Shuffle, een
succesvol project van de gemeente bedoeld om Walstraat,
Zuiderhagen en Pijpenstraat
een impuls te geven. Lege kavels werden ingevuld en gevels
restaurants walstraat enschede.nl
werden verfraaid. De Walstraat
ontwikkelde zich tot een leuke
straat met veel horeca.
De huidige ondernemers hebben door corona een moeilijke tijd achter de rug. Hopelijk kunnen zij de draad weer
oppakken. Om ze een hart onder de riem te steken heeft de wijkraad het initiatief genomen om het oude spandoek te
vervangen door een nieuw, waarmee het publiek geattendeerd wordt op de eigenheid van deze gezellige straat.

In de lunchroom aan de Langestraat
werken jonge mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vervullen er verschillende
functies als een alternatief voor de
traditionele dagbesteding. Het uiteindelijke doel van de werkvoorziening
is om een springplank te zijn tussen
het speciaal onderwijs en de reguliere
arbeidsmarkt.
Oprichter Thijs Swinkels begon in
2010 de eerste Brownies&downieS in
Veghel. Een half jaar later volgde een
tweede vestiging in Sint-Oedenrode.
Sinds 2012 is het een franchise, een
zakelijke formule waarbij een ondernemer (franchisenemer) een contract
sluit met de eigenaar van de handelsnaam die de ondernemer het recht
geeft om tegen betaling een zaak
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Foto Brownies &DownieS

met die handelsnaam te exploiteren.
Voorbeelden zijn supermarktketens
en fastfoodrestaurants zoals Jumbo
en McDonald’s.
Brownies&downieS ontving eerder de
GKF award in de categorie lunch en
begin 2020 werd de keten de grote

winnaar van de Foodservice Awards.
De mooiste bekroning echter is volgens Thijs Swinkels, dat de medewerkers op alle locaties dagelijks bezig
zijn met het benutten van hun talenten en het creëren van optimaal
werkgeluk.

R E I Z E N

‘Reizen is je hoofd gebruiken.’ Dat zei juffrouw Haverkamp in klas drie van wat toen nog de lagere school
heette. Ze was stokoud, wist ik toen zeker, misschien wel vijftig, als het geen zestig was. Zelf reisde ze
iedere dag, want ze woonde in wat ‘de stad’ werd genoemd. Ik schreef toen al verhaaltjes, dat wil zeggen:
ik schreef op wat ik op school hoorde. Ik heb alle verhalen van Tup en Joep geschreven, zoals juffrouw
Haverkamp ze in de klas voorlas uit de boeken van Henri Arnoldus. Dat was geen plagiaat, want ik maakte
er eigen verhalen van.

WAARVAN AKTE
Raadsleden Malkis Jahan van de VVD en Barry Overink van Burgerbelangen
pleitten onlangs in de Stedelijke Commissie voor een strengere aanpak van
de drugsproblematiek in de binnenstad. Volgens burgemeester Onno van
Veldhuizen blijft het bestrijden van overlast van drugsdealers en -gebruikers
in de binnenstad dweilen met de kraan open. ‘Je haalt er een aantal weg en
er komen weer anderen voor terug.’
Sommigen vergeleken de uitspraak van Van Veldhuizen, die tevens voorzitter is van het bestuur van Veiligheidsregio Twente, met die van een voetbalcoach die het elftal op het hart drukt dat verliezen bij het spel hoort.

Op een dag moet juffrouw Haverkamp mij gevraagd hebben of ik een verhaal wilde voorlezen, maar dat
dorst ik niet. Van mijn moeder weet ik dat de juffrouw haar op het hart bond dat ze mij moest stimuleren
verhalen te vertellen of na te vertellen. En mij stimuleerde zij door te zeggen dat ik vooral verhaaltjes
moest maken, als het even kon met een tekening erbij. Als ik zou blijven schrijven, zou ik mooie dingen
meemaken en overal komen, voorspelde ze me. ‘Reizen is je hoofd gebruiken’, zei juffrouw Haverkamp.
De fantasie van inkt.
Met dank aan Han Pape. www.roskam.nl.
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Profiel

DOOR REIN KROES

van kunst en bij het inrichten van de
exposities.

Karel Betman

Kunst hoeft niet duur te zijn

42 jaar cultureel ondernemer in de Walstraat

Zeven jaar geleden overleed vrij plotseling zijn partner
Martha Haveman. ‘Dat kwam voor mij als een donderslag
bij heldere hemel’, vertelt Karel Betman (70). Ondanks dat
Martha de drijvende kracht was achter de galerie besloot
hij toch door te gaan. ‘Ik dacht: ik kan wel thuis blijven zitten,
maar daar schiet niemand iets mee op. Het was niet makkelijk’, blikt hij terug op die periode, ‘maar het is toch gelukt.’
Na zijn middelbare schoolopleiding
gaat Karel Betman naar Groningen
om sociologie te studeren. ‘Als er
op de HBS een goede decaan was
geweest, had die waarschijnlijk gezegd: jongen niet doen, dat is niks
voor jou. Na een jaar kwam ik daar
zelf ook achter en ik liet me testen.
‘Daar kwam uit dat ik goudsmid
moest worden’, vertelt de galeriehouder met een brede glimlach. ‘Jij moet
naar Schoonhoven’, werd mij gezegd,
‘daar kun je dat vak leren.’

Goudsmid

Betman vindt het wel een mooi advies maar kiest er toch voor om nog
een jaartje Duits te proberen. ‘Mijn
moeder was Duits, dus ik heb wel wat
met die taal.’ Ook dat bleek echter
niet zijn ding te zijn. Daarom koos hij
alsnog voor de opleiding tot goudsmid aan de Vakopleiding Schoonhoven. ‘Ik had al snel het gevoel: dit
past bij mij. Niet zo vreemd eigenlijk
want mijn opa was een fijnmechanicus. Vanwege de grote werkeloosheid in Duitsland immigreerden mijn
grootouders in 1928 naar Hengelo,
waar mijn opa werk vond bij Hazemeijer. Gezien de latere ontwikkelingen in hun vaderland hebben ze

natuurlijk geluk gehad. En een oom
van mij was horlogemaker. Het zit dus
wel een beetje in de familie, maar ik
was er nooit mee bezig geweest.’
Na Schoonhoven gaat Betman met
het diploma edelsmid op zak aan de
slag bij Kees de Vries in Apeldoorn.
‘Een klein zaakje waar ik de ruimte
kreeg om nieuwe dingen te maken.
Het was een leuke tijd maar ik wilde
toch terug naar Enschede.’ Zijn
oudere zus was getrouwd met Bert
Haveman, met wiens zuster Martha hij
een relatie kreeg.

Beeld & Aambeeld

In 1979 beginnen ze hun kunstgalerie
Beeld & Aambeeld op Walstraat 33,
waar nu fotogalerie Objektief is gehuisvest. Martha, met haar AKI-achtergrond gaat voor het beeld en Karel
als edelsmid voor het aambeeld,
waarmee zij twee werelden bijeen
brengen. Uniek in Nederland.
Toen ze hoorden dat Waltraat 13 misschien vrij zou komen liet het kunstkoppel er geen gras over groeien.
Ze lieten de gemeente, de eigenaar
van het pand, weten geïnteresseerd
te zijn. Na een klein jaar viel een brief
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in de bus waarin stond dat ze er per
direct in konden. Binnen de kortste
keren betrekken ze het statige pand
waar zij de galerie verder uitbouwen.
‘Na een jaar of zes wilde de gemeente het pand verkopen’, vertelt Betman
‘Wij waren de eerste gegadigden
maar lieten het maar een beetje op
z’n beloop omdat we het geld niet
hadden. Toen voor de tweede keer
een makelaar langskwam met een
aspirant-koper, gaf Martha ze resoluut
te kennen dat de bezichtiging niet
doorging omdat wij het zouden
kopen. We hebben toen alles op alles
gezet om de financiering rond te
krijgen. Dat was heel spannend, maar
het lukte en wij waren hartstikke blij.’
De galerie heeft in de loop van de tijd
beeldend kunstenaars en sieradenontwerpers uit binnen- en buitenland
aan zich weten te binden, die met
vaste regelmaat hun nieuwe werk
komen exposeren. Dat is volgens Betman vooral de verdienste van Martha
die met haar smaak, zakelijk inzicht,
overtuigingskracht en een groot sociaal netwerk de galerie spraakmakend
en succesvol wist te maken.’
Al die inspanningen hebben er toe
geleid dat Enschede zich na 42 jaar
nog steeds gelukkig mag prijzen met
een galerie van naam en faam. Het
ziet ernaar uit dat daar voorlopig geen
verandering in komt.
Betman benadrukt dat hij veel steun
heeft van Jaap Doosje die hem, naast
zijn baan als docent wiskunde, helpt
in de galerie en als sparringpartner
nauw betrokken is bij het selecteren
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‘Mensen denken vaak dat kunst duur
is. Dat hoeft helemaal niet, en wat is
duur? Wij verkopen kunst van honderd tot zo’n tienduizend euro en
alles wat daar tussenin zit. Wij bieden
de mogelijkheid om in termijnen te
betalen én mensen kunnen een kunstwerk altijd een maandje thuis ‘uitproberen’. Ik heb er geen belang bij dat
mensen iets kopen waar ze niet tevreden mee zijn.’

Sieraden

In het souterrain van de galerie is een
bijzondere collectie unieke kunstsieraden te bewonderen, onder andere
van Betman zelf. Ook daarvoor gelden geen uitzonderlijk hoge prijzen.
Dat geldt ook voor de speciale
herdenkings- en jubileumkunstwerken
die Betman vervaardigt.
‘De jaren tachtig en negentig waren
goede jaren. ‘Sinds het begin van de
geldcrisis in 2008 is er een dalende
lijn in de kunstverkoop te constateren. Ook bedrijven investeren minder
in kunst. Staatssecretaris Halbe Zijlsta
die kunst en cultuur destijds framede
als een ‘linkse hobby’, heeft de branche ook bepaald geen goed gedaan.
En toen kregen we ook nog eens te
maken met Corona.’

Meer waardering voor kunst
Betman vindt dat de waardering
voor kunst in Nederland sowieso
beter kan. ‘Kijk naar Duitsland waar
kunst veel serieuzer wordt genomen.
Daar hebben kunstenaars over het
algemeen ook veel meer respect en
waardering voor hun leermeesters.
We hebben in Enschede de AKI
(kunstacademie, red.) maar wat merken wij daarvan als stad?’
Kun je stellen dat een galerie als
Beeld & Aambeeld anno nu alleen
kan bestaan omdat het pand eigen-

Foto Annina Romita

dom is? ‘Daar komt het wel op neer’,
beaamt Betman. ‘Hoewel we hele
goede tijden hebben gekend zou
het nu zonder huuropbrengst van de
bovengelegen woonruimten niet mogelijk zijn de galerie te exploiteren.’
Dat weerhoudt Betman er overigens

niet van om vrolijk door te gaan: ‘Ik
hoef er geen goud aan te verdienen.
Zolang ik het kan en leuk en zinvol
vind, ook voor de kunstenaars, ga ik
gewoon door.’
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Wie wordt onze nieuwe 1e burger,
wordt het een man of een vrouw?
Begin dit jaar gaf Onno van Veldhuizen nog te kennen dat
hij opteerde voor een tweede termijn als burgemeester. Het
coronavirus dat hem behoorlijk te pakken nam, heeft hem
kennelijk op andere gedachten gebracht. Na vijf maanden
uit de running te zijn geweest en ‘na een worsteling’ besloot
hij te stoppen. ‘Ik heb het gevoel niet meer zo onbarmhartig
hard in de volle openbaarheid te willen werken’, legt hij uit
in een open brief, maar ‘vertrekken past niet bij mij.’ Van
Veldhuizen heeft een andere baan gevonden. Vanaf oktober
wordt hij staatsraad bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Enschede gaat in 14 stappen op zoek naar
een nieuwe man of vrouw die als 1e burger een aantal zware
dossiers van Van Veldhuizen mag overnemen.

BENOEMING BURGEMEESTER IN 14 STAPPEN
Openstelling vacature
1 PROFIEL

De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
2 VERTROUWENSCOMMISSIE

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.
3 COMMISSARIS VAN DE KONING

De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de
Koning in een vergadering van de gemeenteraad.
4 VACATURE

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de
vacature open op advies van de commissaris van de Koning.
5 SOLLICITATIEBRIEF

De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de
commissaris van de Koning.
6 KANDIDATEN

De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de
sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten
7 SELECTIE

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie
van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke
selectie vast.
8 SOLLICITATIEGESPREKKEN

De vertrouwenscommissie voert sollicitatie-gesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

Bron rijksoverheid.nl

9 ADVIES

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad.
Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van
de vertrouwenscommissie.
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ls onderdeel van de Harry Bannink & Willem Wilmink wandeling
werd vorig jaar een zogenaamde Banninkboombank geplaatst rond
de prachtige Catalpa voor het voormalig Stolkerpand in de Haverstraat. De boom was toen al ziek en moest worden gekapt. In afwachting van een nieuwe boom die pas geplant wordt na een grondige
aanpak die de straat nog te wachten staat, heeft de afdeling beheer
van de gemeente tijdelijk een prachtige Acer geplaatst. Initatiefnemer
van de B&W-wandeling Ton Ouwehand schreef een speciaal gedicht
waarmee hij boeren, burgers en buitenlui tekst en uitleg geeft.

BOOM WEG
de Banninkboom sprak reuze blij:
een boombank speciaal voor mij
van Harry’s oeuvre zeer bewust
geeft dat de wandelaar wat rust

de bank voelt zich wat eenzaam nu
er wordt wel op gezeten
maar dat men hem als boombank ziet
dat kan hij wel vergeten

de boom was echter toen al ziek
je kon hem horen kraken
hij naderde zijn levenseind
hij zou ’t niet lang meer maken

aan horizons, hoe donker ook
gloort altijd wel wat licht
hier komt straks weer een nieuwe boom
dat zijn we wel verplicht
aan Harry

toen, op een mooie voorjaarsdag
is hem de spuit gegeven
hij werd verlost van het aards bestaan
op weg naar eeuwig leven

Ton Ouwehand
April 2021

10 AANBEVELING

De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van
de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de
gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

Benoeming
11 NAAR DE MINISTER

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning
naar de minister van BZK gestuurd.
12 SCREENING

De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat
betekent dat er een veiuligheidsonderzoek wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt.
De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat
daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de
burgemeester bij Koninklijk Besluit.
Bij benoeming voor gemeenten met 50.000 inwoners of meer en bij
hoofdsteden van provincies wordt de voordracht van de minister van BZK
eerst besproken in de ministerraad.
13 KONINKLIJK BESLUIT

Benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit en wordt bekend gemaakt
met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8
maanden.
14 BEËDIGING

Langestraat wordt groen
De aanvraag van de wijkraad voor twee groen-zit-voorzieningen in de Langestraat, tussen het Ei van Ko en de Hofstraat, is gehonoreerd. De wijkraad
diende de aanvraag in voor dit project in het kader van het stimuleringsproject
Bruisende Binnenstad. Een substantieel bedrag is beschikbaar gesteld uit het
wijkbudget, aangevuld met bijdragen van het Ondernemersfonds en Enschede Promotie. Met het totaalbedrag, dat door de gemeente is verdubbeld,
kan het project dit jaar nog worden uitgevoerd. Gekozen is voor dezelfde
groenvoorziening als op de Van Loenshof. Met de realisatie wordt tegemoet
gekomen aan de vraag van bewoners naar meer groen. Ook wil de wijkraad
met meer groen de verblijfsfunctie in dit gebied versterken.

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.
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OOG VOOR

DETAIL

‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’
VAN WELK PAND IS DIT DETAIL?

‘Je moet het in de kast leggen en over een tijdje weer eens
inzien’, adviseert stadsfotograaf Cyril Wermers, de samensteller van een aardig, klein fotoboekje ‘Mijn Coronajaar’
De foto’s ademen de sfeer die wij allemaal de afgelopen
tijd bemondkapt hebben ervaren. Alles passeert de revue:
wachtende thuisbezorgers, markeringen en afzetlinten
om alles en iedereen in goede banen te leiden en op
gepaste wijze afstand van elkaar te laten houden. En ook
‘ontkenners’ van het kwaad zijn gekiekt . De laatste foto
in het boekje is zeer veelzeggend: een lege kroeg, een
lege stamtafel waarop een iPhone, als symbool van licht en
zicht op een virusvrije toekomst, met een premier en een
gezondheidsminister die ons, onder voorbehoud en soms
tegen beter weten in, het lood uit de schoenen proberen te
praten. Het boekje is te bestellen via cyrilwermers@gmail.
com en kost € 15,- De fotograaf komt het zelf bezorgen.

Een van de twee rozetten die bij de renovatie
opnieuw werden aangebracht op de gevel van
de Menistenkerk aan de Stadsgravenstraat.

Menistenkerk, van kerk naar kroeg
Vanaf 1769 heeft op deze plek aan de Stadsgravenstraat de
Menistenkerk gestaan die gebruikt werd door de doopsgezinde gemeente. Bij de stadsbrand, 7 mei 1862, werd de kerk
geheel verwoest. De kerk werd op dezelfde plek herbouwd
en in 1864 opnieuw in gebruik genomen.
De doopsgezinde gemeente heeft het gebouw in 1971 verkocht, waarna het verschillende bestemmingen heeft gehad.
Tot 2015 was er een discotheek in gehuisvest. Pandeigenaar
Harry Lindeman wilde er weer iets moois van maken omdat
hij vond dat ‘dit pareltje’ het waard was, maar ook om het
pand aantrekkelijker te maken voor de verkoop. Architect
André Beumers maakte met respect voor de oorspronkelijke
architectuur een ontwerp waarbij hij de gevel zoveel mogelijk
in de oorspronkelijke staat terugbracht. De twee torentjes
die ooit aan weerszijden van de torenspits stonden voegde
hij opnieuw toe, evenals de twee rozetten die in de loop van
de tijd water verdwenen en de twee glas in lood ramen aan
weerskanten van de ingang.

Binnenstad krijgt er een trekker bij
Actuele mode tegen lage prijzen
in een hippe omgeving
De Koopman trekt in het najaar in het
voormalige pand van Hudson’s Bay.
De formule van The Sting Companies,
met o.a.The Sting, neemt de plek in
van supermarkt 2 Brüder.
Het gaat om een winkelruimte van
bijna tienduizend vierkante meter,
verdeeld over drie etages. The Sting,

Tijdens de werkzaamheden werd tussen twee houten
wanden, ooit geplaatst om geluidsoverlast tegen te
gaan, een prachtig rond glas in lood raam ontdekt.
Het bleek een van de weinige gietijzeren kerkramen
te zijn die nog bestaan in Nederland.

die ook in het complex zit, wordt
ingrijpend verbouwd. Hierdoor komt
de eerste etage boven de entree van
De Koopman vrij. De glazen pui van
de eerste tot en met de tweede etage wordt geheel transparant.
De in coronatijd ontwikkelde formule
- actuele mode tegen lage prijzen in
een hippe omgeving - blijkt een suc-

Vrijwilligers werk aan
de winkel in wijkraad

Sinds 2018 is in de voormalige kerk Stadsbrouwerij
Stanislaus Brewskovitch gehuisvest met een brouwerij, een pub en een proeflokaal.

Ministenkerk rond 1864

Van welk pand is dit detail?
Er staat een flesje wijn klaar voor degene die als eerste via redactie-wijkkrant@swbe.nl
laat weten van welk pand het hiernaast afgedrukte detail is.
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Lijkt het jou leuk om eens per drie weken met een kop
koffie vanuit bewonersperspectief over de binnenstad
te praten en de vinger aan de pols te houden bij allerlei
ontwikkelingen? Of misschien ben je goed met geld en
zou je de financiën van de wijkraad willen doen, of secretariaatswerkzaamheden. Misschien ben je een beetje
thuis in websitebeheer. In alle gevallen kun jij je verdienstelijk maken voor je omgeving en jezelf plezier doen.
Bel sowieso even 06-515 839 92 voor meer info.

DE KOOPman
ces. Het wordt de zevende vestiging
voor De Kooman die al vestigingen
heeft in Amsterdam, Amersfoort,
Tilburg, Breda, Utrecht en Den Bosch.
Bijna allemaal voormalige panden van
Hudson’s Bay. De huurovereenkomst
in Enschede geldt voor de duur van
vijf jaar.

Fonds Wederopbloei in steigers
De coronacrisis heeft een grote impact op het maatschappelijke en economische leven in de stad. Nu het einde van
de crisis in zicht komt ontstaat er meer ruimte voor post
corona-initiatieven die de stad sterker maken. Met het fonds
Wederopbloei wil de gemeenteraad initiatieven die hieraan
bijdragen met € 600.000 ondersteunen. Het fonds dat in de
stijgers staat is klaar om na instemming van de raad te beginnen. Een stadsjury bestaande uit mensen die betrokken zijn bij
Enschede, gaat de initiatieven beoordelen.
Bewoners, verenigingen, organisaties, instellingen en bedrijven uit Enschede kunnen voorstellen indienen. Op de website
enschede.nl › coronanieuws › fonds wederopbloei is meer
informatie te vinden over het project.
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Nieuwe regels voor kamerverhuur

Nieuwe regels

Het aantal bewoners wordt afhankelijk van het woningoppervlak; maximaal zijn 7 bewoners per woning toegestaan; het pand dient over ruimte
voor fietsen en afval te beschikken en
aan verhuurders wordt aandacht gevraagd voor leefregels, onderhoud
en een juiste prijs kwaliteitsverhouding van de kamers.

BOB DYLAN 2.0

Advies wijkraad

Voor veel binnenstadbewoners is
kamerverhuur een belangrijk item
omdat ze er vaak rechtstreeks mee te
maken hebben. De wijkraad is daarom blij met het aanscherpen van de
regels. Ter aanvulling adviseert de
wijkraad verhuurders bij het opstellen
van huisregels een punt op te nemen
waarbij huurders verzocht worden
verwachte geluidoverlast vooraf te
communiceren met hun omgeving.
Dit geldt met name voor panden
waar regelmatig feestjes en drankgelagen worden georganiseerd.

Het straatbeeld knapt ervan op, van die
jongen met zijn gitaar naast de ingang
van Albert Heijn. Hij zingt veel beter dan
Bob Dylan. Hij heeft ook leukere liedjes.
Maar hij verdient er aanmerkelijk minder
Nobelprijzen voor de literatuur mee.
Tegenwoordig pas ik mijn koopgedrag
aan als ik hem daar zie spelen. Dan haal
ik een paar flesjes bier voor hem en die
leg ik in zijn gitaarkoffer.

Pascal rapt over alle
dingen van het leven

Meer informatie over de nieuwe
regelgeving kun je vinden op de
website van de gemeente.

Help,
mijn man
is klusser!

Al rappend loopt hij dagelijks door
de binnenstad. Ogenschijnlijk onvermoeibaar en met stembanden die
veel te verduren krijgen, meestal met
een brede lach op z’n gezicht. Pascal
is 26 en komt uit Dordrecht.

Hoe ben je in Enschede terechtgekomen?

‘Door omstandigheden weetje. Mijn
hele familie is uit elkaar gedreven.’

Hoezo, vertel eens’

‘Nee, daar wil ik niet over praten.’

Waar gaan je raps eigenlijk over?

‘Over alles, gedoe met mijn familie
en zo en over mijn moeder. Gewoon
over alle dingen van het leven.’

Waarom rap je, wat is je drijfveer?

‘Ik wil gehoord worden, dat is het, ja,
dat is het gewoon.’

CYRIL WERMERS

Op buurt- en straatniveau is inmiddels gekeken naar het maximaal toegestane percentage kamerverhuurpanden en of belendende woningen
ook kamergewijs worden verhuurd.
De spreiding blijkt niet altijd optimaal
te zijn. Ook geven de oude regels
geen ruimte om de invloed op leefbaarheid te toetsen en kwalitatieve
eisen aan het kamerverhuurpand te
stellen. Met de nieuwe toetsingsmo-

gelijkheden op genoemde niveaus
wil de gemeente tot een betere
spreiding van panden komen en de
kwaliteit en invloed van de kamerverhuurpanden op andere omgevingsaspecten verbeteren. Omdat de
gemeente afzonderlijke afspraken kan
maken met woningbouwcorporaties
over spreiding en kwaliteit geldt voor
deze organisaties een uitzondering.

STRAATPLAAT

Een toenemend aantal signalen waaruit bleek dat de leefbaarheid in de
stad onder druk komt te staan in verband met kamerverhuur, heeft er toe
geleid dat de regelgeving wordt bijgesteld. In afwachting daarvan is tot 1
augustus 2021 een stop ingesteld op
nieuwe vergunningen voor kamerverhuurpanden.

TON OUWEHAND

Laat eens een stukje tekst horen.

‘Nee, dat doe ik niet. Ik zit ook niet te
wachten op al die aandacht. Je moet
maar gewoon luisteren.’

Een fotootje dan, voor in het Binnenstad
Magazine?
‘Ja, dat vind ik wel oké.’
Bedankt Pascal.
‘Oké man, fijne dag nog!’

Jij ook.
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Foto Annina Romita

Een gewoonte die begon toen ik op ongeveer dezelfde plek na een lange
periode van afwezigheid die mevrouw weer zag met haar zorgelijke blik en
een stapeltje daklozenkranten. Heel vaak kocht ik er eentje. Of eigenlijk, ik
gaf haar twee euro en dan vroeg ik of ze het erg vond als ik die krant niet
meenam. Mocht altijd.
Maar ik ben veranderd. Sinds corona betaal ik alles met pasjes. Ik vertel
haar dat ik bij gebrek aan contant geld wel iets voor haar wil meebrengen
uit de winkel. Ze verstaat niets van wat ik zeg, maar ze begrijpt het wel.
‘Pizza’, zegt ze, ‘pizza’. Taalbarrière denk ik, taalbarrière. Daklozen staan
erom bekend dat ze geen dak boven hun hoofd hebben. En dan zouden
ze wel beschikken over een naar behoren functionerende oven? Het lijkt
mij niet verstandig om een diepvries pizza voor haar mee te nemen, omdat
ik bang ben dat ze ‘m rauw naar binnen gaat werken. En als ze niet kan
wachten tot die ontdooid is, breekt ze er haar laatste kiezen nog op ook. Ik
besluit iets voor haar te kopen waar je aan kunt beginnen zonder tussenkomst van een fornuis. Zo’n opgerolde pannenkoek met kip, komkommer
en sla erin en een flesje vers geperst sinaasappelsap.
Ik reken af bij de zelfscan. Mijn eigen boodschappen stop ik in mijn
herbruikbare tasje. En ik besluit dat Albert Heijn de sponsor wordt van de
plastic tas waarin ik al het gezonds voor de dakloze verzamel.
‘Geen pizza gevonden’, lieg ik als ik haar de blauwe plastic zak met gezondheid overhandig. ‘Niet erg’, antwoordt ze terwijl ze het tasje op de
stapel onverkochte daklozenkranten legt. Ik heb haar daarna nooit meer
gezien. Ik hoop niet dat ze de boel met zak en al heeft opgegeten.
Aan Bob Dylan 2.0 stelde ik ooit dezelfde vraag. Bier wilde hij. Speciaal
bier? Nee hoor, gewoon. Zo Grolsch mogelijk.
Als ik op een zonnige dag weer eens twee flesjes bier in zijn gitaarkoffer
leg, zegt een omstander: je bent toch zelf muzikant? Ik heb geen zin om
het te ontkennen of om vol te houden dat ik daar geen actieve herinneringen aan heb. De muzikant reageert verrast en vraagt of ik zin heb een
keer mee te spelen. Zin om te spelen heb ik altijd wel. Maar op een plek
waar ze flesjes bier in je gitaarkoffer leggen? Ik kom met een laf excuus. En
terwijl ik het zeg, realiseer ik me dat zoiets ook wel eens met de verdwenen
daklozenkranten verkoopster aan de hand kan zijn. ‘Sorry’, mompel ik,
‘functie elders.’
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6
Markstraat

Stadsduiven schijnen een voorkeur te hebben voor
bepaalde plaatsen in het centrum. Voordeel is wel
dat straatmuzikanten die plekken mijden.

De eigenaar van Marktstraat 6 had
applaus verwacht, maar kreeg veel
kritiek nadat hij het karakteristieke
Jugendstilpand begin 2017 rood had
laten verven. De Stichting Historische
Sociëteit Enschede-Lonneker mengde zich in de discussie op Facebook
en kreeg bijval van duizenden burgers. Stadsbouwmeester Robin
Veenink vond dat het rood gekwaste
gevelbeeld ‘ernstig in strijd was met
redelijke eisen van welstand’.
De verongelijkte eigenaar is er destijds door meerdere mensen op gewezen dat het om een bijzonder pand
ging waar je niet zomaar van alles
mee kunt doen en dat het belangrijk
was plannen met de gemeente kort
te sluiten.
Nu, vier jaar later, lijkt er een beetje
schot in de zaak te komen. Er werd
lang gesteggeld over vergunningen
die door betrokken partijen verschillend werden geïnterpreteerd.
Wordt vervolgd.

Foto Marcel Meijer Hof

Als een krokus na de winter kleurt
ballontovernaar Gerrit Pelle,
na de tweede lockdown het
Hendrik Jan van Heekplein weer
De ballonnenman heeft overigens
nog meer kwaliteiten in huis.
Hij zingt, speelt keybord,
synthesizer, gitaar en trompet.

q

Moeder en kind wanhopig
op zoek naar water.

Gerrit Pelle, te boeken voor
al uw bruiloften en partijen!

Bij een bruisende binnenstad hoort
een bruisende fontein zou je zeggen.
Maar blijkbaar is Enschede niet in
staat de waterpartij op het Ei van Ko
naar behoren te laten functioneren.
Wetend dat beleving belangrijk is
voor bezoekers, had een pretparkdirecteur al lang ingegrepen.
.
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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.

