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Het grote smachten, snakken, niet kunnen
wachten tot ... en reikhalzend uitzien naar... de
post-coronatijd lijkt vooralsnog tot het verleden te behoren. Alles zou anders worden na
de pandemie, werd voorspeld. Maar alles lijkt
weer als vanouds. Lijkt, want er zijn nog veel
mensen die de gevolgen van covid-19 nog
dagelijks ervaren, is het niet in fysieke dan wel
in financiële zin.
De stad lijkt zich aardig te herpakken, maar er
zullen in de nasleep van corona ongetwijfeld
veranderingen plaatsvinden, al of niet van tijdelijke aard. Zoals bijvoorbeeld
de ProefEet die voor het derde jaar op rij niet doorgaat. Begrijpelijk dat horecaondernemers die het zwaar te verduren hebben gehad, even pas op de
plaats maken en het culinaire evenement nog een jaartje aan zich voorbij laten
gaan. Voor u en mij een luxe probleem, toch? Leken de horecabazen op de
Oude Markt enigszins gecompenseerd te worden met de mogelijkheid hun
terrassen tijdens de zomermaanden uit te breiden, worden ze geconfronteerd
met een nijpend gebrek aan personeel.

Ook het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders dat onlangs is
geïnstalleerd, zal de komende tijd ongetwijfeld geconfronteerd worden met
de nasleep van de pandemie, waarvan we hopen dat een opleving uitblijft.
Bemoedigend is te constateren dat het verse wethoudersteam, dat tot ongenoegen van sommigen uitsluitend uit mannen bestaat, ruim ervaren is. Niet
onplezierig voor het college is het cadeautje van 21 miljoen euro dat Enschede
uit Den Haag mocht ontvangen. Hierover en over andere centrumzaken hopen
wij u weer een beetje bij te praten.

Namens de redactie,
Rein Kroes

Foto omslag: Romita Romita - Kaj Ringenier, Pag. 8
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Wat ons verder opviel

Er zit muziek
in De Heurne
Door langdurige winkelleegstand
dreigde De Heurne een beetje te verloederen. Ook voelden passanten zich
onveilig door rondhangende drugsdealers, die hun 'werkterrein' van de Van
Lochemstraat verplaatst hadden naar
De Heurne.
Om het tij te keren heeft de gemeente
geld beschikbaar gesteld en een extern
bureau ingehuurd dat samen met ondernemers, onroerendgoedeigenaren,
bewoners en medewerkers van de gemeente, werkt aan verbeterplannen
voor de korte en voor de langere
termijn.

Acht muzikale zaterdagen

Inmiddels is er cameratoezicht gekomen, waardoor de overlast van drugsdealers is afgenomen. Voor de langere
termijn heeft de gemeente contact
met onder andere de eigenaar van de

Wereldvrouwenkoor de Sista's treden zaterdag 27 augustus op in De Heurne.

Irenepromenade om te kijken hoe de
passage in de toekomst ingevuld kan
worden. Naast verbeteringen in de
sfeer van verlichting, straatmeubilair en
etalagebestickering, is het plan opgevat
in de maanden juli en augustus aan te
sluiten bij de campagne 'Vier de zomer
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in Enschede' van Enschede Promotie.
Acht verschillende muziekformaties en
koren zijn uitgenodigd ieder een zaterdagmiddag voor hun rekening nemen
met straatoptredens op verschillende
plekken in De Heurne.

Enschede aangehaakt bij ‘kliklijn’ MMA
niet zonder meer gedeeld met gemeenten. Toch is dat vaak nuttig bij
het bestrijden van misdaad. Daarom
hebben meer dan tweehonderd gemeenten, waaronder sinds kort ook
Enschede, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MMA. Voor
de informatie die de organisatie
verstrekt betaalt de gemeente ‘een
beperkte bijdrage’.

Scan de QR-code met je mobiel voor de laatste vier
edities van dit blad en voor meer info over de wijk.
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Zie je iets dat niet in de haak is? Dan
kun je dat melden bij de organisatie
Meld Misdaad Anoniem, zonder je
persoonsgegevens te delen.
Tips die daar binnenkomen worden

De ‘kliklijn’ filtert alle tips en geeft ze
anoniem door aan instanties die er
iets mee kunnen. Meldingen die voor
Enschede relevant zijn, bijvoorbeeld
onveilig of geheimzinnig gebruik van
panden, uitkeringsfraude, tips over
drugshandel en prostitutie, enz. die

anders niet gemeld zouden worden
komen nu via MMA wel bij de gemeente terecht.

Angst voor represailles

MMA heeft als belangrijkste uitgangspunt dat de gegevens van de melder
niet worden vastgelegd. De organisatie die al twintig jaar bestaat is onafhankelijk en geen onderdeel van de
politie. MMA die jaarlijks zo’n 45.000
meldingen binnenkrijgt, zorgt ervoor
dat de informatie bij de opsporing
terecht komt en dat de melder buiten
beeld blijft, dus niet bang hoeft te
zijn voor represailles.
MMA is 7 dagen per week bereikbaar
via 0800-7000.
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Inhuren adviesbureaus verbreedt
kloof tussen burgers en politiek
Met bovenstaande stelling wil
de Wijkraad Binnenstad een
knuppel in het hoenderhok
gooien om een discussie over
burgerparticipatie aan te zwengelen.
Onze Nationale Ombudsman Reinier
van Zutphen beklemtoonde onlangs
nog eens in een Volkskrant-interview
hoe belangrijk het is dat de overheid
burgers de kans geeft om invloed uit
te oefenen op beslissingen en ontwikkelingen die hen rechtstreeks raken.
In diezelfde Volkskranteditie hield Eva
Rovers, auteur van het boek ‘Nu is het
aan ons’ een vurig pleidooi voor burgerparticipatie: ‘Burgers willen goed
worden geïnformeerd over beslissingen die impact hebben en waarbij
zij belang hebben. Op die manier
kunnen zij afwegen of zij wel of niet
willen meepraten en invloed uitoefenen op keuzes van de overheid.'

Adviesbureaus

Zonder eerst in gesprek te gaan over
de oorzaak van het afvalprobleem
werd ervan uitgegaan dat de burger
de veroorzaker was. Pogingen van
bewoners om eerst de situatie te
analyseren, alvorens oplossingen aan
te dragen, werden vriendelijk maar
resoluut van tafel geveegd. Die optie
zat natuurlijk niet in de opdracht. Het
resultaat? Enschede duizenden euro’s
armer en geen kubieke centimeter
minder afval op straat.

Actieplan Binnenstad

Hetzelfde gebeurt momenteel met
het Actieplan Binnenstad, een probeersel (pilot) van de gemeente om
burgers meer te betrekken en te
stimuleren mee te denken over de
toekomst van hun stad. Volgens de
wijkraad was het logisch geweest dat
de politici zelf de discussie hierover
met burgers waren aangegaan en
als aftrap van het debat hun eigen
denkbeelden met de burgers hadden
gedeeld.

In plaats van zelf met de burgers in
gesprek te gaan en hen te informeren
huurt de politiek vaak adviesbureaus
in om een klus te klaren, mensen met
een 'expertise' die de stad niet of
nauwelijks kennen.

Belangrijke bijvangst hiervan zou zijn
dat de lokale politiek meer gezicht
krijgt en laat zien waar ze voor staat,
waardoor de betrokkenheid van burgers bij de politiek versterkt wordt.
Maar dit terzijde.

Afvalproblematiek

Ook in dit geval werd een bureau
ingevlogen, met vestigingen in Amsterdam en Eindhoven. Via het online
platform Stem van Enschede werden
burgers uitgenodigd ideeën aan te
dragen voor het verbeteren van de
stad. Op de ingezonden suggesties
kon vervolgens worden gestemd.
De 10 ideeën met de meeste stemmen zouden verwerkt worden in het
actieplan waarin de ambitie voor de
binnenstad richting 2030 zal worden
vastgelegd, zo beloofde het bureau.

Zo werd destijds een adviesbureau
uit Nijmegen ingeschakeld om de
afvalproblematiek in de stad te lijf
te gaan. Na veel gepraat, geschouw
en geïnventariseer met bewoners,
ondernemers en vertegenwoordigers
van verschillende organisaties kwam
het bureau met het advies kunstgrasmatjes met bloemetjes rond afvalcontainers te leggen. Deze oplossing
zou de burger moeten weerhouden
om ongewenst afval bij te plaatsen.
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De mannen die de komende vier jaar de belangen
van de BV Enschede zullen behartigen
Bijna 100 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen legden zij onlangs de eed of de belofte af. Weliswaar geen
vrouwen in de club, maar aan kennis en ervaring is geen
gebrek binnen dit nieuwe team van wethouders. Niels van
den Berg, Jeroen Diepemaat en Arjan Kampman tekenden

alle drie voor een tweede termijn, Jurgen van Houdt zelfs
voor een derde. De enige nieuwkomer Marc Teuteling is
ook geen onbekende. Sinds 2014 was hij fractievoorzitter
van Burgerbelangen Enschede.

853 burgers stuurden ideeën in. De
top 10 werd onlangs door het adviesbureau gepresenteerd tijdens een
zogenaamde Expertmeeting, met de
bedoeling deze ideeën, samen met
inwoners, ondernemers, bezoekers en
belangenbehartigers uit de binnenstad, om te zetten in een actieplan.

Coffeeshops vervangen door
leuke lunchtentjes

Tot de ideeën behoorden onder
andere: Klokkenplas als stadspark.
Is deze plek onlangs niet voor de
zoveelste keer voor duizenden euro’s
opgeknapt?; Binnenstad scooter- en
brommervrij. Is dit al niet geregeld?;
Meer mooie Love Bankjes. Het hartenbankje dat we hebben is al ruim
een jaar in reparatie; Meer gevarieerd
winkelaanbod. Alsof de gemeente
daar regie op heeft. Coffeeshops
vervangen door leuke lunchtentjes.
Keep on dreaming!
Deelnemers aan de Expert-meeting
reageerden teleurgesteld op de aanpak van het bureau en de resultaten
van het project. Beloofd werd de discussie met vertegenwoordigers van
verschillende gremia in een later
stadium nog eens dunnetjes over te
doen.
De wijkraad vraagt zich af of de duizenden euro’s advieskosten niet beter
besteed hadden kunnen worden aan
extra groen of kunst in de binnenstad,
of aan het repareren van de fontein
op het Ei van Ko.

Foto Cees Elzenga

Jurgen van Houdt
ChristenUnie
Taakgebied:
Kansengelijkheid
Jeugd
Onderwijs
Gezondheid
Centrumtaken

Marc Teutelink

Burgerbelangen E'de
Taakgebied:
Financiën
Bereikbaarheid
Leefomgeving
Dienstverlening

Niels van den Berg

Burgerbelangen E'de
Locoburgemeester
Taakgebied:
Sport
Welzijn
Duurzaamheid
Samenlevingsgericht werken

Arjan Kampman

PvdA
Taakgebied:
Bestaanszekerheid
Arbeidsmarkt
Inclusieve stad
Wijken
Asiel
Integratie

Jeroen Diepemaat

VVD
Taakgebied:
Stedelijke ontwikkeling
Wonen
Economie
Cultuur
WMO

Reageren? info@swbe.nl

5

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2022

Sfeervol stukje binnenstad maakt plaats
voor rijwielstalling
Het verplaatsen van de ingang van het Wilminktheater en de verhuizing van de
bibliotheek naar het Wilminkplein, heeft de nodige
voeten in de aarde. Zo moet
bijvoorbeeld in de omgeving
plek gevonden worden voor
ruim 80 fietsen voor de biebbezoekers.
In de Pijpenstaat wordt dagelijks de
volledige zijkant van de bibliotheek in
beslag genomen. In verband met de
verhuizing van de bieb is de gemeente voornemens een stalling voor zo'n
80 fietsen te realiseren aan de Minkgaarde, het fraaie stukje binnenstad
dat de verbinding vormt tussen het
stadscentrum en het Wilminkplein, en
de aanlooproute is naar de Cultuurmijl, richting Roombeek.
De Wijkraad Binnenstad heeft aangegeven niet gelukkig te zijn met
deze oplossing. De gemeente heeft
beloofd de fietsenstalling, al dan niet
voorzien van nietjes, zoveel mogelijk
aan het zicht te onttrekken door extra
groen. De kunstwerken die er staan
zullen elders een plek krijgen. De
wijkraad betwijfelt of hiermee het
fietsparkeerprobleem is opgelost.
De 80 geplande plekken zullen niet
alleen door bibliotheekbezoekers
worden gebruikt. Ook de leerlingen
van Kaliber Kunstenschool, bezoekers van Poppodium Metropool en
het Wilminktheater zullen er hun fiets
stallen. En last but not least, het uitgaanspubliek van de Oude Markt zal
ook graag gebruik gaan maken van
de nieuwe fietsenstalling. De wijkraad
vreest dat bij gebrek aan ruimte gemakshalve ook buiten de stalling ge-
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Verhoging stortingslimiet en gratis inzamelen grofvuil

Wijkraadvertegenwoordigers met protestborden hebben de buik vol van de rotzooi in de stad.

Veel meer fietsen dan nu dagelijks bij de bibliotheek staan (boven) moeten straks een plek
krijgen aan de sfeervolle Minkgaarde (onder).

WIJ WILLEN EEN SCHONE STAD!, staat op een van
de protestborden die vertegenwoordigers van verschillende wijkraden op 16 mei hebben meegenomen naar
het stadhuis. Voor de raadsvergadering begint neemt
burgemeester Roelof Bleker een petitie in ontvangst die
door duizenden burgers is ondertekend. Bleker belooft
de petitie te overhandigen aan de gemeenteraad 'die
uiteindelijk zal moeten beslissen wat er mee gebeurt'
De wijkraden benadrukken bij deze gelegenheid nog
eens dat zij van mening zijn dat de zwarte piet niet moet
worden doorgespeeld naar de burger, maar dat in 2017

Foto Robin Hilberink

bij de invoering van Diftar, gescheiden afvalinzamelen, een
veel te rooskleurige inschatting is gemaakt door de beleidsmakers en dat in buurten met veel hoogbouw burgers
onvoldoende worden gefaciliteerd.

De twee hoofdpunten waar de wijkraden op hebben
ingezet lijken te worden gerealiseerd. 1: In het nieuwe
coalitieakkoord is opgenomen dat het gratis storten van

grofvuil wordt verhoogd naar 300 kilo per huishouden, en
2: Beloofd wordt een periodieke gratis ophaalronde van
grofvuil aan huis in te voeren.

Belastingheffing
aanbieders
deeltijdscooters

parkeerd zal gaan worden, waardoor
de sfeervolle aanlooproute naar het
Wilminkheater en de Cultuurmijl een
rommelig straatje dreigt te worden.

De gemeenteraad onderzoekt de
mogelijkheid om aanbieders van
deeltijdscooters belasting te laten
betalen voor het gebruik van openbare ruimte. Dit gebeurt naar aanleiding
van een motie van de PVV. De partij
stelt voor belastinggeld te gaan
heffen op commercieel gebruik van
openbare ruimte door bedrijven die
deelvervoer aanbieden. Ook horecaondernemers worden belast voor hun
terrassen op openbare grond.

‘Wij willen het principe gelijke monniken, gelijke kappen’, verduidelijkt
PVV-fractieleider Hidde Heutink zijn
voorstel. Andere steden zoals Nijmegen hebben al spelregels op dit gebied. Heutink wil graag nog voor het
zomerreces geïnformeerd worden
over beleidsregels en over het belasten van openbare ruimte. Wethouder

Jurgen van Houdt staat niet afwijzend
tegenover het voorstel. 'Maar of dat
moet in de vorm van precariobelasting is nog maar de vraag', meent
de wethouder mobiliteit. 'Je zou ook
kunnen denken aan het heffen van
parkeergeld of een andere fiscale
vorm.'
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DOOR REIN KROES

Kaj’s Guitar Store, muzikale snoepwinkel
voor professionals en beginners
Zijn naam roept de vraag op of hij wellicht Scandinavische
roots heeft. Maar nee, hij werd geboren in Enschede, in
de Waldeckstraat. ‘Mijn ouders hadden die naam ooit
ergens gelezen en vonden het gewoon een leuke naam’,
vertelt Kaj Ringenier, eigenaar van Kaj’s Guitarstore aan
de Korte Haakbergerstraat. Ook de vooronderstelling dat
hij als kind al droomde van een gitaarwinkel klopt niet.
'Nee, ik wilde graag in de zorg werken'.
'Als kind heb ik een poosje in het ziekenhuis gelegen. Ik vond het een fascinerende omgeving, en dat is altijd
een beetje blijven hangen. Toen ik
een jaar of zeventien was wilde ik een
opleiding in de zorg gaan doen.
Hier in de omgeving zaten alle opleidingen vol, dus solliciteerde ik in het
westen en kwam zodoende in Den
Haag terecht. Daar heb ik de opleidingen ziekenverzorging, verpleging
en geriatrie gedaan en heb ik met
heel veel plezier in verschillende
zorginstellingen gewerkt.'
Je had er dus wél wat voor over. ‘Ja
zeker, maar ik vond het ook leuk om
hier weg te gaan, het avontuur lokte
ook’, relativeert hij lachend.

Huis vol muziek

Er was altijd muziek in huize Ringenier. Moeder speelde piano, vader
was docent aan de AKI (kunstacademie) en zong liederen en opera. Kunst
en cultuur werd hem met de paplepel
ingegoten.
‘Mijn ouders namen mij en m'n broer
en zus op jonge leeftijd al vaak mee
naar musea. Leuk, met de hele familie
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in de trein naar het Stedelijk Museum
in Amsterdam bijvoorbeeld, prachtig!’
vertelt hij enthousiast, 'Mijn vader
wordt 90 en schildert nog bijna dagelijks', voegt hij niet geheel zonder
trots toe.

Eerste gitaar

Zelf muziek maken begon met het
imiteren van KISS, samen met vriendjes. Met geschminkte gezichten, op
schoenen met plateauzolen en met
in elkaar geknutselde gitaren ging
de versterker voluit en werd er naar
hartenlust geplaybackt. De gitaren
werden
in serie gemaakt, die moesten immers
tijdens ieder playbackoptreden kapot
geslagen worden. Toen een van zijn
vriendjes een drumstel kreeg wilde
Kaj een echte gitaar. Voor 795 bijeen
gesprokkelde guldens werd een Hondo aangeschaft die achteraf niet meer
dan 50 euro waard bleek te zijn, maar
wel het begin werd van een verzameling gitaren die later het beginkapitaal voor zijn zaak zou vormen.
‘Imiddels waren we verhuisd naar een

prachtig groot herenhuis aan de Emmastraat. Daar klonk altijd en overal
muziek. In de woonkamer, de keuken,
boven, overal stonden speakers die
waren verbonden met een schakelkastje beneden. Mijn ouders waren
klassiek georiënteerd maar hadden
ook oprechte belangstelling voor de
muziek van onze generatie. Vriendjes
keken vaak vreemd op wanneer mijn
vader muziek draaide van Van Halen,
die door het hele huis bulderde.'

Mooiste muziekwinkel

Naast zijn werk in de zorg speelde
Ringenier in allerlei bandjes in Den
Haag, de stad die in de zeventiger
jaren een belangrijke popscene had,
met onder andere de Indo-rock, zoals
je in Twente de Textielbeat had. In
Den Haag zat ook ‘de mooiste en
meest spannende muziekwinkel van
Nederland’ Feedback, waar Ringenier
veel kwam.
‘Bij toeval kwam ik naast de eigenaar
te wonen. Die wilde ook een zaak in
het oosten van het land beginnen en
vroeg mij of ik mee wilde doen. We
hadden inmiddels een kind en het
werk in de zorg met veel onregelmatige diensten viel steeds moeilijker
te combineren met m’n privéleven
en met de muziek waar ik veel tijd in
stak. Daarbij kwam dat het werk me
steeds meer ging tegenstaan door de
ingrijpende bezuinigingen in die tijd,
een washandje kon je ook wel twee
keer gebruiken.'

Apeldoorn/Enschede

Ringenier was wel zo’n beetje klaar
met de zorg toen het aanbod van

'Ik doe m’n winkel ‘s morgens open, ruik het hout en voel me een gelukkig en tevreden mens.’ Foto Annina Romita.

zijn buurman kwam. Samen met een
broer van de eigenaar zette hij in
1993 een ‘super gave winkel’ op in
Apeldoorn, waarin hij zich helemaal
kon uitleven, ook bij het inrichten.
‘Dat was een leuke tijd, heel veel
geleerd, en veel ervaring opgedaan.
Ik pendelde dagelijks heen en weer
tussen Apeldoorn en Enschede waar
we inmiddels woonden. Na een jaar
of zes vond ik het wel genoeg en
besloot ik voor mezelf te beginnen.

Haverstraat / Noorderhagen

Ik had al een paar keer gekeken naar
een pandje aan de Haverstraat dat
leeg stond, tegenover Scooter.’
Na wat wikken en wegen werd de
knoop doorgehakt. Met een klein
beginkapitaal en de veertig gitaren
uit zijn privé verzameling startte hij
samen met een vriend The American
Guitar Store.
‘Vanaf dag één ging het super goed’,
vertelt Ringenier, ‘binnen no time was
The American Guitar Store een begrip
in binnen- en buitenland, vooral op
het gebied van vintage gitaren, die ik

uit Amerika haalde.'
De zaak groeide al snel uit de voegen,
dus verkasten ze na een paar jaar naar
de Noorderhagen waar de muziekbusiness succesvol werd voortgezet.
'De Gibson waarmee Teach In het
Eurovisiesongfestval had gewonnen
hing in de winkel en we verkochten
gelimiteerde replica’s van gitaren
van onder andere George Harrison
en Eric Clapton. Ook hadden we
bijzondere exemplaren in huis, zoals
de Frankenstein van Eddy Van Halen
waarmee we de Wereld Draait Door
nog eens haalden en de volgende
ochtend prompt enkele gitaren à 22
duizend euro verkochten. Ik had wel
1200 gitaren op voorraad, waarvan de
helft duurder was dan € 2000,- oplopend tot € 30.000,We waren volop bezig, tot zo’n 10
jaar geleden, toen ook de muziekwereld werd getroffen door de financiële crisis. De verkopen, met name in
het dure segment, daalden dramatisch. Om de zaak niet kapot te laten
gaan en het niet op een faillissement

aan te laten komen, hebben we toen
besloten te stoppen en het pand te
verkopen.

Korte Hengelosestraat

Het bloed kruipt echter waar het niet
gaan kan. Ringenier had z’n oog
laten vallen op het pand aan de Korte
Hengelosestraat, waar hij binnen de
kortste keren met Kaj's Guitarstore
een succesvolle doorstart maakte
door zich te richten op het middensegment. ‘De keuze voor een kleinschalige aanpak is mij heel goed bevallen’, stelt hij tevreden vast. Ik doe
m’n winkel ‘s morgens open, ruik het
hout en voel me een gelukkig en
tevreden mens.’
Veel professionals weten de gepassioneerde guitar man ook op dit adres
te vinden, ook voor advies of reparatie. ‘Als Hennie Vrienten in de buurt
was bijvoorbeeld, kwam hij altijd even
langs.’ Maar zeker ook beginners
kunnen rekenen op alle aandacht en
een deskundig advies van de man die
wat dat betreft de zorg nog steeds in

9

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2022

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2022

Expositie Open Air Gallery
met educatief tintje
Sinds 2016 zijn aan het gebouw van
KPN aan de Zuiderhagen exposities
te zien die twee keer per jaar worden
verwisseld. Het project, een burgerinitiatief, destijds gefinancierd door
de provincie Overijssel, wordt ondersteund door de gemeente Enschede
en Exterio Vastgoedpartners.
Voor deze editie heeft curator Rein
Kroes gekozen voor ‘Een nostalgische
expositie met een educatief tintje’.
Zestigplussers zullen de sfeervolle
beelden van Marinus Adrianus Koekkoek (1873-1944) onmiddellijk herkennen. De schilder/tekenaar maakte
honderden illustraties voor het boek
De Vogels van Nederland en tekende
36 schoolplaten die in veel klaslokalen aan de wand hingen. Doel hiervan
was de natuur dichter bij de mensen
te brengen en kinderen te leren respect voor de natuur te hebben. Een
boodschap die in ons tijdsgewricht
wellicht urgenter is dan ooit.

Seksuele straatintimidatie is een groot probleem
in de stad. De aanpak ervan staat niet voor niets
in het nieuwe collegeakkoord waarin veiligheid
één van de speerpunten is. Als het probleem
zo groot is, hoe kan het dan dat er nog niet één
boete is uitgedeeld?
Malkis Jajan (VVD) kaartte onlangs in de wekelijkse actualiteitenvergadering van de gemeenteraad de problemen
rond seksuele intimidatie aan. De VVD, gesteund door de
PVV, bij monde van fractievoorzitter Hidde Heutink, wil dat
er harder wordt opgetreden, er moeten boetes uitgedeeld worden aan mensen die anderen op straat seksueel
intimideren. Daarvoor zijn volgens Jajan agenten en boa’s
nodig die onherkenbaar op locaties staan waar veel seksuele straatintimidatie plaatsheeft en vervolgens ingrijpen.
Wethouder Van den Berg, die de zorg van de beide partijen deelt, is geen voorstander van een keiharde aanpak die
de PPV wil en vraagt wat meer tijd om tot een oplossing

IN SLOOT EN PLAS

MANNENCOLLEGE
Veertien raadsleden droegen onlangs tijdens een raadsvergadering witte
kleding om hun ongenoegen te uiten over het ontbreken van vrouwen in het
nieuwe college. Een wethoudersploeg bestaande uit alleen maar mannen is
niet meer van deze tijd, vinden zij.
VVD-raadsleden Rachel Denneboom en Nicole Workel denken daar heel anders over, hoewel zij ook graag vrouwen in het college zouden zien. Maar die
moeten dan wel beoordeeld en gekozen worden op basis van kwaliteiten en
om wie ze zijn, en niet omdat ze vrouw zijn, vinden zij, ‘Bovendien: wat zouden
we tegen onze huidige wethouder moeten zeggen? Jij doet je werk heel goed,
maar je moet weg omdat je een man bent? Dat vinden wij de omgekeerde wereld. Overigens zitten er in de nieuwe gemeenteraad meer vrouwen dan ooit.’
melden de dames tot slot. 'En in plaats van te protesteren willen wij liever het
gesprek met elkaar aangaan over belangrijke thema’s voor de stad. Dat doen
we dan graag gekleed in alle kleuren van de regenboog.’
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Seksuele intimidatie

te komen. De wethouder meldde in dit verband verbaasd
te zijn dat er in het eerste kwartaal van dit jaar slechts drie
meldingen van seksuele intimidatie Gedaan zijn. ‘Valt de
problematiek mee? Durven slachtoffers geen melding
te doen? Of is het misschien de onbekendheid van het
meldpunt?’, vroeg hij zich af.
Hiermee had de wethouder volgens Jajan wel een punt:
‘Ik heb laatst zelf op internet gezocht naar het meldpunt
en was daar wel een half uur mee bezig. Vervolgens moet
je bijna nog meer vakjes invullen dan bij de bank.’

www.meldseksueleintimidatie.nl/gemeente-enschede

SLO-gebouw
tegen de vlakte
Binnenkort gaat de beuk erin. Onlangs werd de handtekening gezet
onder een overeenkomst tussen de
gemeente en Kamphuis Sloopwerken
en Asbestsanering voor de sloop
van het voormalig onderkomen van
de Stichting Leerplan Ontwikkeling.
Na het vertrek van de SLO heeft het
gebouw aan Boulevard 1945 jarenlang leeg gestaan. Met uitzondering
van de begane grond, waar lange tijd
HUB Twente was gehuisvest, een low
budget werk-, vergader- en ontmoetingsplek. ZZPers, bedrijven, stichtingen en andere organisaties. Het
pand maakt plaats voor de verdere
ontwikkeling van het pretentieuze
project De Kop. Met de sloop wordt
een belangrijke stap gezet in het
realiseren van onder andere ruim 500
woningen in het gebied.
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DE OPENBARE RUIMTE IS VOOR IEDEREEN
KANTTEKENING BIJ
NIEUWE TERRASVISIE
Frits Wegenwijs, Adviseur Mobiliteit
en Toegankelijkheid van de gemeente Amsterdam, verbaast zich over het
voornemen van de gemeente Enschede om de tijdelijke uitbreiding van de
terrassen op de Oude Markt, in verband met de 1,5 m coronamaatregel,
te normaliseren. Wegenwijs (mooie
naam overigens voor iemand met
zijn functie), zegt het van de zotte
te vinden zoveel openbare ruimte
op te offeren aan terrassen. ‘In een
stedelijke omgeving zijn pleinen en
parken essentieel om je fijn te voelen.' Zijn mening wordt gedeeld door
de Wijkraad Binnenstad Enschede.
Er moet genoeg ruimte overblijven
voor kleinschalige activiteiten rond
de Grote Kerk waar ook niet-terrasbezoekers moeten kunnen genieten,
vindt de wijkraad.
Natuurlijk was iedereen blij dat het
weer kon, en dat de horeca die flinke
tikken had geïncasseerd, letterlijk en
figuurlijk meer ruimte kreeg om weer
gasten te ontvangen, met inachtneming van de 1,5 regel. In nuchter
perspectief gezien betekent dit weliswaar dat van de 160.500 inwoners
van Enschede, er slechts voor 2000
inwoners plek is op de evenzoveel
beschikbare terrasstoelen op de
Oude Markt.
Zoals iedere vergelijking gaat ook
deze mank, maar toch…
Nu we teruggekeerd zijn naar het
‘normaal’ willen horecaondernemers
op de Oude Markt die tijdelijke
uitbreiding tijdens de zomermaanden
genormaliseerd zien, uitgezonderd
bij evenementen. In tegenstelling tot
andere steden gaat Enschede deze
wens inwilligen.

Prachtig horecaplein

Vriend en vijand zijn het er over eens:
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Centrum weer een stukje groener
Hoewel Enschede op de wereldwijde
Hugsi-ranglijst als groenste stad van
Nederland staat, kan onze binnenstad nog best wat groen gebruiken.
In februari 2021 diende de Wijkraad
Binnenstad een voorstel in voor twee
groen-zit-voorzieningen aan de
Langestraat tussen Het Ei van Ko en
de Hofstraat. De groenvoorzieningen zijn voor 50 % bekostigd uit
de pot Spontane Binnenstad van
de provincie Overijssel. Naast een
forse bijdrage uit het wijkbudget
hebben ook het Ondernemersfonds,
Enschede Promotie en de gemeente
een duit in het zakje gedaan om het
project te kunnen realiseren.

De wijkraad heeft ervoor gekozen de
groenvoorziening qua vormgeving,
materiaalgebruik en beplanting aan
te laten sluiten bij die op het Van
Loenshof. De nieuwe zitelementen
zijn voorzien van een anti-graffiticoating. Ook de bestaande zitelementen
aan het Van Loenshof zijn inmiddels
voorzien van een dergelijke coating,
waardoor de bestaande en de nieuwe
groen-zit-voorzieningen ook qua
kleur op elkaar aansluiten.
Dat de beoogde verblijfs- en flaneerfunctie in dit stukje stadshart behoorlijk is toegenomen illustreert onderstaande foto.

Flaneer- en verblijfsfunctie in Langestraat versterkt door groenvoorziening.

Kanttekening wijkraad bij normalisering harmonica-terrassen in publieke ruimte.

Enschede heeft een van de aantrekkelijkste horecapleinen van ons land.
Dat heeft niet in de laatste plaats te
maken met de afspraken die destijds
al zijn gemaakt over het gebruik van
de openbare ruimte en de kwaliteit
en uitstraling van de terrassen. De afspraken over terrassen in omliggende
straten beperkten zich tot nu toe tot
gebruik van vierkante meters openbare ruimte in verband met veiligheid.
De Wijkraad Binnenstad heeft vanaf het begin van de discussie een
kanttekening geplaatst bij het normaliseren van de corona- of harmonica-terrassen, waardoor nog meer
openbare ruimte opgeslokt gaat
worden door de horeca.

Niet meer zitplaatsen

bieden aan de gasten, door een ruimere opstelling van tafels en stoelen.
Hoewel de coronamaatregel in ieder
geval dit seizoen geldig blijft en
ondernemers de harmonica-terrassen
mogen uitzetten wordt daar vooralsnog geen gebruik van gemaakt, met
als argument een tekort aan personeel.

Terrasvisie

De nieuwe Terrasvisie, waaraan met
hulp van een extern bureau en in
overleg met alle belanghebbenden
een klein jaar werd gewerkt, is inmiddels gereed. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Terrassen Stadserf’ en de
nieuwe welstandsparagraaf ‘Terrassen
Stadserf’ liggen tot 28 juli 2022 ter
inzage op het stadskantoor.

Enschede Groenste
stad van Nederland
Op de Hugsi-wereldranglijst staan
zo'n 155 wereldsteden, waaronder
12 Nederlandse. Enschede is met
plek 19 de best scorende Nederlandse stad.
19. Enschede (71,67)
31. Eindhoven (69,60)
32. Breda (69,56)
38. Almere (68,25)
44. Nijmegen (66,94)
50. Tilburg (65,78)
58. Utrecht (63,48)
59. Groningen (63,16)
79. Den Haag (59,41)
92. Haarlem (56,27)
109. Amsterdam (50,86)
125. Rotterdam (40,97)
De Husqvarna Urban Green Space
Index geeft inzicht in het percentage groen in de stad, de gezondheid van de vegetatie, verdeling
van de groene ruimten, groene
ruimte per persoon, aantal bomen
per begroeid gebied en de ontwikkeling van de groene ruimte.
In totaal zijn 155 steden in 66
landen hierop beoordeeld door
middel van satellietbeelden en
kunstmatige intelligentie.
Dat Enschede zo hoog scoort
heeft volgens kenners te maken
met het oppervlak aan parken
en groenwallen in Enschede en
met wijken die gebouwd zijn met
behoud van groenstroken.

De horecavereniging zegt dat het niet
om uitbreiding van zitplaatsen gaat
maar om ‘meer service' te kunnen
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21 miljoen rijksgeld voor
versnellen bouwprojecten

JONGETJE
EN
FLUITEKRUID
Paul Abels
Ik fietste met de Bernhardhond over de Wiggersbosweg.
Het was benauwd, de grote slagregen moest nog komen.
Bennie hijgde maar was vrolijk als altijd. De bermen
stonden vol juichend fluitekruid. Och, wat een fijne plant.
Ik bedacht dat de fietspaden in mijn Duitse dorp rücksichtslos van fluitekruid ontdaan worden door Angestellten met oranje trekkers. En hoe pijnlijk ik dat vind. Hoe je
toch zo kunt leven. Maar dat ik ook niet weet aan wie ik
mijn verdriet, klacht, ongenoegen daarover moet melden.
Er kwam mij een fietsertje tegemoet. Met een opvallend
grote bril. Zwaar zwart montuur. Te zwaar voor zo’n jong
ventje. Een bril betekent dat het allemaal niet makkelijk is.
Afijn. Eerst zag ik de bril, toen het jongetje, toen zijn fiets.
Hij keek serieus en toen hij me passeerde, wees hij naar
mijn hond en zei: ‘Mooie hond’.
Ik moest denken aan Benedict, een van de weinige brildragers in mijn klas, 55 jaar geleden. Mijn klasgenootjes op
de dorpsschool geloofden eigenlijk niet dat die bril nodig
was. We spraken het niet uit, maar we gingen ervan uit dat
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Benedict zijn bril vooral droeg om interessant te doen. Hij
keek er ook zo academisch bij. Nog steeds moet ik oppassen dat ik bij brildragers mijn vooroordeel intoom: een bril
is wichtigmacherei.
Ik mijmerde hoe het fietsjongetje straks in zijn klas zou
zitten. Hij zou vast veel te vaak het antwoord weten op de
vragen van de juf of de meester. Ik was bang dat hij dan
al te ijverig zijn vinger op zou steken. Daarbij zijn minder
bebrilde en minder getalenteerde klasgenootjes elke kans
op glorie ontnemend.

Enschede krijgt 21 miljoen euro uit De Haag voor bouwprojecten Centrumkwadraat en Cromhoff. Het is de
grootste rijksbijdrage voor gebiedsontwikkeling sinds de
wederopbouw van Roombeek na de vuurwerkramp en
bedoeld om de bouw van woningen en het realiseren van
infrastructuur te versnellen.
3,9 miljoen euro uit de pot gaat naar de ontwikkeling van
Cromhoff, het gebied binnen de Getfertsingel, Zuiderval,
Wethouder Beversstraat en Burgemeester van Veenlaan.
Daar moeten zo’n vier- tot vijfhonderd woningen komen,
ook in het betaalbare segment. Verder wordt er een ruim
opgezette fietsinfrastructuur aangelegd.
Het leeuwendeel, 17 miljoen euro, gaat naar de verdere
ontwikkeling van het Centrumkwadraat (de spoorzone)

waarvan 12 miljoen wordt gestoken in de aanleg van een
ondergrondse parkeergarage onder het Stationsplein
en 2 miljoen in een nieuw busstation; 3 miljoen wordt
besteed aan de aanleg van fietsbruggen voor de F35, de
fietssnelweg tussen station Enschede en het Kennispark.
Wethouder Stedelijke ontwikkeling Jeroen Diepemaat
zegt ontzettend blij te zijn met het megabedrag waarmee
de realisatie van meerdere bouwprojecten aanzienlijk
versneld kan worden.
Ook Zwolle en Almelo krijgen geld uit de 83,9 miljoen
euro tellende pot die de ministers Harbers en De Jong
beschikbaar hebben gesteld aan de drie Overijsselse
steden. In totaal moeten hiermee ruim 5700 woningen
gerealiseerd worden.

Molenstraat met links de bestaande herenhuizen en een hoog gebouw op de huidige Bölke-locatie. Impressie ZECC Architecten

Ik drukte de gedachte weg. Neen, dit was een heel aardig
jongetje. Voorbeeldig zelfs. Een jongetje dat fietste in een
decor van fluitekruid. Dat zonder iets terug te verwachten
iets vriendelijks zegt. Helemaal uit zichzelf, uit innerlijke
aandrift, tegen iemand die hij nooit gezien heeft en nooit
weer terug ziet.
‘Mooie hond!’ Lief jongetje.

Hondenbelasting 1,4 % gestegen
De hondenbelasting is een onderdeel van de gemeentelijke belastingen die
wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het is geen zogenoemde doelbelasting en is dus niet alleen bestemd voor afvalbakken, onderhoud aan de
honden-renveldjes en dergelijke. Het resterend deel van het belastinggeld
wordt gebruikt voor andere doelen.
Dit jaar is het bedrag dat eigenaren in Enschede moeten betalen voor hun
hond vastgelegd op 88,08 euro, 1,20 euro meer dan in 2021. Vergeleken met
Den Haag valt de hoogte van de heffing in Enschede mee. Daar wordt de
hoogste hondenbelasting betaald: 128,76 euro. In vergelijking met Nederweert
daarentegen zijn Enschedeërs met een viervoeter weer duur uit. In de Limburgse gemeente bedraagt de hondenbelasting 25 euro. In Losser bent je het
goedkoopst uit. Sinds 2022 betalen ze daar 0,0 euro hondenbelasting.
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OOG VOOR

DETAIL

COLUMN

VAN WELK PAND IS DIT DETAIL?

Villa Korte Haakbergerstraat 2
Wie het pand aan de Korte Haaksbergerstraat 2 heeft laten bouwen heeft
de BM-redactie niet kunnen achterhalen. Wel lezen wij op de website
www.cultureelerfgoed.nl dat Andries
Hoevink de statige villa die in 1862 in
vlammen opging bij de derde stadsbrand, in 1869 heeft laten herbouwen.
In 1888 wordt het pand publiekelijk
geveild en voor 15.000 gulden komt
het in handen van een tiental Enschedese middenstanders die het pand
een jaar later doorverkopen aan Hendrik van Heek. Tien jaar later brandt
het pand opnieuw af. Een jaar daarna,
in 1901, wordt het herbouwd.

TON OUWEHAND

SCHRIJFWEDSTRIJD

'Generatie Vrede'
Vrouwen voor Vrede, Enschede
voor Vrede en de Vredesweek
organiseren in samenwerking met
de bibliotheek, in het kader van de
vredesweek 2022, een verhalenwedstrijd met als thema ‘Generatie
Vrede’.
Vrede raakt iedereen en maakt
geen onderscheid in leeftijd,
gender of generatie. Door jouw
verhaal over vrede op papier te
zetten en het te delen draag jij bij
aan de vrede en kun jij anderen
inspireren.

DOE MEE

Apotheek Baurichter

Schrijf een pakkend verhaal van
maximaal 700 woorden (korter mag
ook) in het Nederlands en stuur
het op vóór de sluitingsdatum, 14
augustus, naar: vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com ovv: Verhalenwedstrijd 2022, plus je naam,
adres en telefoonnummer.

In 1934 vestigt Willem Jozef Marie
Baurichter er de gelijknamige apotheek. Zijn erfopvolgers verkopen het
later aan beleggingsmaatschappij
’t Behouden Huis’ te Amsterdam,
waarna het pand, dat inmiddels de
status heeft van rijksmonument, een
horecabestemming krijgt. Al meer
dan vijftien jaar is Mexicaans Restaurant Los Ponchos er gevestigd.
Het pand heeft een prachtig omlijst
portiek en fraai balkon met een
sier-ijzeren- hekwerk dat rust op twee
bewerkte consoles. In de top van de
gevel bevindt zich een “Oeil de
Boeuf” ofwel een rond venster, met
het jaartal 1901.

Zoals gewoonlijk staat er weer een flesje wijn klaar voor degene die als eerste via
redactie-wijkkrant@swbe.nl laat weten van welk pand de detailfoto is die links staat
afgebeeld.
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De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury
die op 10 september in de Week
van Lezen en Schrijven de uitslag
bekend maakt van 14.30 - 16.30 uur
in de Centrale Bibliotheek.
Tijdens de prijsuitreiking zullen
de acht mooiste verhalen worden
voorgelezen.
Alle verhalen zullen worden opgenomen in een speciale bundel voor
de Vredesweek. De winnaar mag
zijn of haar verhaal tevens voorlezen tijdens een evenement in de
Vredesweek.
Doe mee! Laat je inspireren en ga
naar www.vredesweek.nl

Foto Annina Romita.

MIJN WALKMAN EN IK
Ik had er in de jaren tachtig ook eentje: de Sony Walkman. Die uitvinding
had een enorme opschudding veroorzaakt in muzikantenland. Wat een
handig ding. Als je opnamen van je
orkestje wilde maken hoefde je niet
meer naar een dure studio of te sjouwen met een spoelenrecorder met
microfoons. Je pakte het apparaatje
ter grootte van een beschaafde
lunchbox en met één druk op twee
knoppen kon je op een cassettebandje opnemen wat je wou. Het
kostte een klein vermogen, maar dan
had je ook wat.
Gek om daar in deze tijd op terug te
kijken want met je veel kleinere mobieltje maak je tegenwoordig veel
betere opnamen. Maar goed. Ik had
dus ook zo’n ding. Ik had ‘m niet
om mezelf op te nemen. Ik schreef
recensies voor Tubantia. Als ik een
concert bijwoonde, nam ik daar een
deel van op. Dan kon ik tijdens het
uittypen van mijn verslag nog een
beetje in de sfeer blijven.
Ik heb het legendarische optreden
van Chet Baker in De Tor nog op een
cassettebandje gezet. Daar heeft het
Chet Baker Genootschap jaren later
nog op gereageerd. Net na de eeuwwisseling mailden ze me. Chet Baker
had op 3 oktober 1986 opnamen in
Enschede gemaakt. Wist ik daar iets
van? Ja dat wist ik. Alleen had Chet
die opnamen niet gemaakt, maar ik.
En ik had kopietjes gestuurd naar de
Nederlandse muzikanten die toen
voor het eerst van hun leven (en voor
het laatst) met deze jazzlegende

speelden. Het cassettebandje had
ik nog. Toen ik dat naar het Genootschap opstuurde kreeg ik het op een
cd’tje terug. Dat staat inmiddels op
de site van De Tor.
Maar het ging ook wel eens mis met
die walkman. Bij het eerste Enschedese Jazzfestival in een tent op de
Oude Markt. Op het podium: Art
Blakey and the Jazz Messengers. Een
van de muzikanten was tenorsaxofonist Javon Jackson. Nu zouden we
zeggen: een getinte Amerikaan uit
een tot slaaf gemaakte familie.
Tijdens een pianosolo keek deze
Jackson wat voor mensen er zoal in
het publiek zaten. En plots spotte
hij mij met m’n opnameapparaatje.
Hij keek me dreigend aan terwijl hij
zijn hand horizontaal langs zijn keel
haalde. Ik snapte precies wat hij
bedoelde. Hij moest mijn walkman
en ik moest dood. Vanwege plichtsbesef bleef ik tot en met de toegift
tussen het publiek, want de lezers
van Tubantia mochten niet onder
mijn lafheid lijden. Maar tijdens het
slotapplaus was ik snel verdwenen.
En Jackson heeft ook niet gewacht
of er misschien nog een tweede
toegift gegeven moest worden. Hij
zat achter me aan door de Stadsgravenstraat en de Noorderhagen. We
renden langs de plek waar zo’n 35
jaar later een mooi monument voor
Harry Bannink en Willem Wilmink zou
verrijzen. Trouwens, die twee leefden
toen nog gewoon. Het feit dat ik ook
door kon gaan met leven, dank ik aan
het feit dat ik de stad beter kende
dan zo’n Amerikaanse saxofonist.
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WAT ONS
VERDER
OPVIEL
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Wij zijn Douwe Egberts en zetten onze
'koffieprut' gewoon 24/7 aan de straat.

Hé, lekker veel ruimte om m'n bank
te dumpen nu de ondergrondse
containers aan de Walstraat
weg zijn.

Alphatoren in de avondzon. Foto Heinz Tenkotte

Mag je fietsen op het trottoir? Nee.
Maar er mogen wel fietsen
op het troittoir.

Spaanse horecaondernemers
zoeken de
grens op.

Ach Scheisse, Hans, kuck mal,
Was ist denn das?

18

19

BINNENSTAD MAGAZINE - JULI 2022

PRIKBORD

INLEVEREN

papier & karton

Noodgevallen
112

Renewi (vh Van Gansewinkel)

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

Wijkagent
Maaike Vehof
0900-8844
Brandweer
088-256 7000

09.30 uur tot 09.50 uur
Hoek De Heurne/Noorderhagen

Medisch Spectrum Twente
053-487 2000

10.00 uur tot 10.20 uur
Van Heekplein (Raadhuisstraat)

Huisartsenpost
088-555 1188
Melding ongewenste situaties in openbare ruimte
053-481 7600

10.30 uur tot 10.50 uur
Kruispunt De Graaff

Laatste vier edities: www.swbe.nl

Dierenambulance
06-534 210 66
Meldpunt Loverboys
06-102 239 29
Meldpunt Discriminatie
085-073 4600

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.

