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Nieuw
Twekkelerveld

We leven momenteel in een gekke
tijd met elkaar. Alles waar we zo aan
gewend waren, is nu anders of is er
zelfs niet. We hopen dat het goed
met u gaat. Dat u gezond blijft, maar
dat u zich ook goed kunt redden nu.

Voor Nieuw Twekkelerveld betekent het dat
niet alles door kan gaan zoals we in gedachten
hadden. Evenementen die we wilden organi
seren, moeten we uitstellen. Op het moment dat
we hier weer meer ruimte voor krijgen, pakken
we dat uiteraard weer op.
Er zijn inmiddels vele initiatieven in Enschede en
in Twekkelerveld ontstaan waar u terecht kunt
voor vragen of een gesprek(je). Deze hebben we
voor u op een rijtje gezet.
Verder praten we u bij over de ontwikkelingen
in Twekkelerveld!
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Bewoners
platform
Twekkelerveld:
voor en door
bewoners

Corona initiatieven
op een rijtje
Wijkwijzer Twekkelerveld
De wijkwijzer en het wijkteam heeft weer inloop
in ‘t Proathuus:
Woensdag van 12:00 - 15:00 uur
Donderdag van 11:00 - 14:00 uur
Wijkteams Enschede
Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

Alifa
Bij Alifa kunt u hulp vragen óf aanbieden. Dit kan via
hun mailadres Coronahulp@alifa.nl. Daarnaast biedt
Alifa een chatfunctie. Deze is te bereiken via de website
van Alifa (www.alifa.nl). Vanuit deze chatfunctie worden
vragen van bewoners gekoppeld aan Opvoedonder
steuning, Jongerenwerk, Ouderen Welzijn en overige
diensten van Alifa of aan andere welzijn- en
zorgpartijen.
Boodschappendienst
Geheel volgens de richtlijnen van het RIVM heeft de
Burenhulpdienst van Alifa haar Boodschappendienst
aangepast. Deze dienst is er voor alle inwoners van
Enschede die zelf geen boodschappen kunnen halen en
geen hulp uit de omgeving kunnen krijgen.
Het werkt eenvoudig: bel met Alifa en geef uw gegevens
door. U wordt, nadat de dienst rondom u georganiseerd
is, teruggebeld zodat Alifa uw boodschappenlijst met u
kan doornemen en het tijdstip waarop u graag uw
boodschappen ontvangt kan afstemmen. Voor de
boodschappen betalen kan door het bedrag digitaal
over te maken of te pinnen als de boodschappen bij u
aan de deur worden afgeleverd.
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Medewerkers van Alifa hebben deze aangepaste vorm
van de Boodschappendienst opgezet en organiseren zo
met elkaar dat mensen hun boodschappen kunnen
blijven krijgen.
Meer informatie vindt u op de website van Alifa:
www.alifa.nl/dienst/33/burenhulp-enboodschappendienst.

Domijn belt ouderen
Ook Domijn is benieuwd hoe het met haar huurders
gaat. Vooral de ouderen die momenteel toch wat
eenzamer zijn. Daarom zijn een aantal medewerkers
de afgelopen weken actief gaan bellen. Wat blijkt: een
belletje doet goed! Mensen zijn vaak verrast. Ze vinden
het erg leuk om een telefoontje te krijgen en even
gezellig te kletsen. En in enkele gevallen kunnen we
woonvragen beantwoorden en/of oplossen. Hoe mooi
is dat!

Luisterlijn
Via de landelijke Luisterlijn vindt u een luisterend oor
voor algemene onderwerpen of medische vragen.
Voor meer informatie, bekijk de website:
www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home/over-corona

Droadproat
Woningcorporatie De Woonplaats is gestart met een
bellijn speciaal voor huurders die behoefte hebben aan
een praatje. Er wordt actief gebeld met de groep
huurders die 75 of ouder zijn, maar natuurlijk kunt u
ook gebeld worden als u dat wilt. Geef u dan op via
info@dewoonplaats.nl.

Kwiekmakers van “Twents Zilver, Kwiek
met Kunst” maken graag het verschil
Een ander belinitiatief komt van de Kwiekmakers.
Er zijn nu al 25 Kwiekmakers en 13 Singer-Songwriters
die graag tijd voor u maken. Ze bellen dan met u of uw
moeder, uw vader, buurman of buurvrouw. Het mag
overal over gaan: even uw hart luchten of samen lachen.
Zij kunnen uw eenzaamheid misschien doorbreken,
samen met u zoeken naar lichtpuntjes, of samen zoeken
naar de zin van of in de dag. Met de Kwiekmakers kunt u
ook iets creatiefs bedenken om samen te doen. Zoals
muziek maken of door te zingen. En over zingen
gesproken … onze Singer-Songwriters maken graag op
basis van uw eigen woorden - als een soort cadeautje een persoonlijk uniek liedje voor u.
U kunt ze mailen: twentszilver@fitart.nl of bellen:
Anita Kunst 06 13 40 68 42 of Tineke Posthumus
06 28 57 81 31.

Het Bewonersplatform is ongeveer twee
jaar geleden ontstaan. Er was toen al een
tijdje geen wijkraad meer en het was lastig
om nieuwe mensen te vinden. Een aantal
mensen hebben zich toen verenigd in het
Bewonersplatform Twekkelerveld, ook wel
BEPT genoemd.

Samen met de wijk
Als Bewonersplatform willen we niet namens de wijk
spreken, maar vooral samen met de wijk. Dat doen we
door aanwezig te zijn op wijkevenementen als het
wijkfeest, de kerstmarkt, maandelijks een stukje te
schrijven in de wijkkrant, thema-avonden te
organiseren over zaken waar we veel vragen over
krijgen en onlangs hebben we een onderzoek gedaan
over ontmoeting in de wijk. We krijgen ook vaak
vragen van o.a. gemeente, woningbouw, welzijnswerk
over zaken die spelen in de wijk of ontwikkelingen.
Nieuw Twekkelerveld is daar een hele belangrijke in.

Doe je ook mee?
Wij zijn aan het nadenken over hoe we het beste zo
vaak mogelijk en zoveel mogelijk bewoners mee
kunnen laten denken, doen en ook beslissen over
de wijk. Bewoners weten ons steeds beter te vinden,
maar dat kan natuurlijk altijd beter. Wil je daar ook
over nadenken of heb je daar ideeën over? Laat het
ons weten!

Heb jij al gebept met BEPT?
Heb je zelf een onderwerp waar je graag eens met
buurtbewoners over van gedachten wilt wisselen
Of andere vragen of ideeën? Of wil je zelf meer
betrokken zijn bij wat er speelt in de wijk? Je kunt
ons mailen op info@bept.nu. Ook vind je ons op
Facebook als Bewonersplatform Twekkelerveld!
Patrick, Jacqueline, Marieke

Diverse belinitiatieven in Twekkelerveld. Foto: Kwiekmakers.
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Nieuw
Twekkelerveld
in beeld
Als organisaties werken we samen onder de naam
Nieuw Twekkelerveld. U herkent ons aan het onderstaande
logo. Het beeldmerk staat symbool voor de wijk:

nieuw twekkelerveld
alles aanwezig!
Daarnaast geven ze kleur en uiting aan de
verschillende thema’s waaraan we werken.
Welke thema’s zijn dat?

Energie en klimaat
Het klimaat verandert. In de wijk wordt gekeken
welke maatregelen daarom nodig en haalbaar zijn.
Bijvoorbeeld meer groen in de wijk. Vanaf 2050
nieuw
twekkelerveld
moeten woningen
van het
aardgas af. Alle
Nederlandse wijken maken warmteplannen.
Twekkelerveld is vanwege de diversiteit aan
woningen en eigendomsverhoudingen uitgekozen
als Enschedese pilotwijk voor een warmteplan.

alles
aanwezig!

Huis van de Wijk
Veel bewoners hebben behoefte aan een centraal
ontmoetingspunt in de wijk. Om een kop koffie te
drinken, waar ze kunnen vergaderen, een cursus
kunnen volgen en waar ze terecht kunnen voor
nieuw twekkelerveld
ondersteuning. We onderzoeken of zo’n Huis van
de Wijk wenselijk en financieel mogelijk is.

alles
aanwezig!

Prettig wonen
We kijken wat de wijk vanaf 2025 aan voorzieningen
(bijvoorbeeld winkels, bedrijven, scholen) en
woningen nodig heeft. Zo kijken we bijvoorbeeld of
een diverser woningaanbod nodig is of dat er een
betere aansluiting te maken is met het kennispark
en UT.
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Iedereen hoort erbij
Hierbij ligt de focus op het vergroten van de kansen
en zelfredzaamheid van alle, maar vooral de
kwetsbare wijkbewoners. We willen de nodige
voorzieningen zo dicht mogelijk bij en met bewoners
organiseren. Dat zou bijvoorbeeld (deels) kunnen in
het Huis van de Wijk.

De handen
ineen én uit de
mouwen voor
’t Proathuus

Huis van de wijk

Denk je mee over de inrichting?
De basis staat nu. De verdere inrichting hebben
we bewust nog niet gedaan. De inrichting van ’t
Proathuus moet uiteindelijk zó worden dat die past bij
de initiatieven van bewoners en dat gebruikers zich er
thuis voelen.

nieuw twek
alles aanwe
Begin dit jaar was het zo ver: ’t Proathuus
is geopend! Een plek in de wijk voor en door
bewoners. Waar je een kop koffie kan drinken,
andere wijkbewoners kan ontmoeten én
waar verschillende partijen aanwezig zijn
voor raad en advies. Om de zijvleugel van de
Paulusschool – de plek waar ’t Proathuus te
vinden is – op te frissen en klaar te maken
voor gebruik, gingen bewoners uit de wijk en
betrokken partijen samen aan de slag.

Tijdens de voorjaarsvakantie staken de mannen en
vrouwen van ’t Lunchteam, Power Twekkelerveld, de
jongerenwerker met een groep jongeren, Bewoners
platform Twekkelerveld, Estinea, studenten van het
ROC, het wijkteam, medewerkers van Gemeente
Enschede, Twentse Alliantie en van woningcorporaties
De Woonplaats en Domijn enthousiast de handen uit
de mouwen. De muren werden gewit, de vloer grondig
schoongemaakt en er werd een keuken geplaatst.
De eerste ruimtes van ’t Proathuus zijn ingericht: de
inloopruimte waar iedereen welkom is voor een kop
koffie en de ruimten waar de Wijkwijzer en ’t Lunchteam
alvast gebruik van maken.

Daarom laten we de verdere inrichting ook graag
over aan de huidige én toekomstige gebruikers uit
de wijk. Je kunt dus niet alleen mooie activiteiten en
initiatieven starten in ’t Proathuus: u bepaalt samen
hoe ’t Proathuus eruit gaat zien. Denk bijvoorbeeld
aan de wanden. Deze zijn nog leeg. Heeft u hier goede
ideeën voor, of heeft u schilderijen, posters of foto’s
van en over Twekkelerveld: alles is welkom. Laat het
ons weten. We maken er samen iets moois van!

Samen maken we ’t Proathuus!

Heeft u ideeën of wilt u in de toekomst ook gebruik
maken van ‘t Proathuus, dan horen we dat heel graag!
Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Schenk
via t.schenk@alifa.nl.

Wat
zijn uw
ideeën?

Waarom alles aanwezig?
Met Nieuw Twekkelerveld willen we de wijk
vertellen dat we samenwerken aan vernieuw
ing van de wijk in een vernieuwende samen
werkingsvorm. Het woord nieuw heeft in dit
verband meerdere betekenissen. Dat we
daarbij hebben gekozen voor ‘alles aanwezig’
was een voor ons logische beslissing. De wijk
biedt heel veel moois en is heel compleet in het
aanbod van voorzieningen. Deze toekomst
belofte werd jaren geleden al gedaan en sluit
tegenwoordig nog steeds aan bij hoe de
bewoners de wijk zien. Deze kracht van de
wijk willen we als organisaties graag
vasthouden en ook uitdragen in onze
samenwerking. Daarom zeggen (ook) wij:
Nieuw Twekkelerveld, alles aanwezig.

Beperkt geopend door coronamaatregelen
Helaas moesten we ‘t Proathuus sluiten vanwege de corona
maatregelen. Gelukkig kunnen we door de versoepeling van
de maatregelen weer steeds meer de deuren openen.
De wijkwijzer en het wijkteam heeft weer inloop en wel op:
Woensdag van 12:00 - 15:00 uur en donderdag van 11:00 - 14:00 uur
Beide dagen in ‘t Proathuus. Hou de Wijkkrant in de gaten.
Daarin informeren we u over wat er in ’t Proathuus te doen is.

5

Energie en klimaat
Wat gaan we doen?

Aanpak
wateroverlast in
Twekkelerveld

De gemeenteraad heeft het gemeentelijke
rioleringsplan vastgesteld. Dit is een plan waar in
staat op welke plekken in Enschede de water
overlast het grootst is en waar we de problemen
aan gaan pakken. Een van die plekken is
Twekkelerveld.

Wat is er aan de hand?

In Twekkelerveld willen we drie dingen doen:
1 We leggen extra rioleringen aan voor de afvoer
van schoon water;
2.	Door de wijk leggen we, samen met het
Waterschap, een beek aan die het water afvoert
naar het kanaal;
3	We leggen bergingsplekken aan waar het
water bij heftige buien wat langer wordt
vastgehouden, zodat het geleidelijk in het
kanaal terecht komt.

Op verschillende plekken in Enschede zijn er
problemen met wateroverlast tijdens hevige regenval.
In Twekkelerveld is er vooral rondom de Goolkatenweg
en Pijlhovestraat wateroverlast. Bij flinke regenbuien,
kan de riolering al dat water niet meer aan, lopen de
straten onder water en komen putdeksels omhoog.

Wat is de oorzaak van deze overlast?
Een belangrijke oorzaak van de wateroverlast is de
ligging van Enschede op een stuwwal, waardoor er veel
hoogteverschil is in de stad. Daarnaast waren er in het
verleden veel beken die het water konden afvoeren.
Deze zijn in de loop van de tijd grotendeels verdwenen.
Ook is er door de forse uitbreiding van de stad veel
verharding bijgekomen, zoals gebouwen, wegen,
trottoirs en steeds vaker betegelde tuinen.

Waar staan we nu?
Alle technische uitgangspunten zijn uit
gezocht. Zodra we duidelijkheid hebben
hoe we u bij het ontwerp kunnen betrekken,
komen we er bij u op terug. We zijn hierover
in gesprek met het Bewonersplatform.

Is dit allemaal voldoende?
Een belangrijke oorzaak van de wateroverlast
is de hoeveelheid verhard oppervlak. Naast
wateroverlast en droogte zorgt dit er voor dat
het zomers erg warm wordt in grote delen van
Twekkelerveld. Dit noemen we “hitte-stress”.
Om dit aan te pakken voeren we tot nu toe
vooral maatregelen uit in de openbare ruimte.
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de
Stadsbeek in Pathmos/Stadsveld en met de
Groene Linie Oldenzaalsestraat. En straks ook
maatregelen in Twekkelerveld.

openbare ruimte
particulier terrein

6

Zoals uit de afbeelding hiernaast blijkt ligt
bijna 70% van het verhard oppervlak op
particulier terrein (huizen, schuurtjes,
betegelde tuinen etc.). Daarom is het
noodzakelijk dat er naast maatregelen in de
openbare ruimte ook maatregelen worden
getroffen op particulier terrein. Want alleen zo
kunnen we ons voorbereiden op extremere
regenval, meer droogte en hittestress. Over
wat u allemaal zou kunnen doen op uw eigen
terrein, leest u meer in onze volgende
nieuwsbrief.

Groen
schoolplein voor
de Zevenster
Basisschool de Zevenster werkt samen
met leerlingen, ouders, leraren en buren
aan een groen schoolplein. En dat gaat
verder dan de moestuin en bloementuin
die er al ligt!

De school waar je tot bloei komt

Een zandbak met flexibele rand

Het is een jaar geleden dat Gea Pereboom,
directeur van CBS de Zevenster, bij een bijeen
komst zat over ‘het groene schoolplein’, een
initiatief van de Provincie Overijssel. Het belang
van natuur heeft bij de Zevenster altijd hoog op de
agenda gestaan en met deze subsidie kunnen ze
daar meer invulling aan geven. Meer groen heeft
een positief effect op leren én van groen kun je erg
veel leren. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd
en al gauw zaten ouders, leerlingen, buren en
leraren samen na te denken over een schoolplein
waar kinderen kunnen spelen en leren, maar dat
ook bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast
en hittestress.

Een architect heeft het eerste ontwerp al
gemaakt. Natuurlijk moeten de moes- en
bloementuin behouden (of uitgebreid) worden,
maar er zijn veel meer ideeën aangedragen.
Zo bedenken leerlingen de meest creatieve
dingen, zoals een zandbak met flexibele rand.
Leraren hebben nagedacht hoe zij buiten les
kunnen geven en zo het onderwijs letterlijk en
figuurlijk van binnen naar buiten kunnen
brengen. In het uiteindelijke ontwerp worden de
ruimtes opnieuw ingedeeld, zodat er natuurlijke
schaduwplekken komen, er volop gespeeld kan
worden en er mogelijk zelfs circulair gebouwd
kan worden. Aan de architect de schone taak om
wens en praktijk bij elkaar te brengen.

Minimaal 50% van de oppervlakte krijgt een
natuurlijk karakter. Dat kan bijvoorbeeld
door speelgroen (spelen in en met groen),
educatief groen en eet- en ruikgroen.
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Energie en klimaat

Iedereen hoort erbij

Aardgasvrij
Twekkelerveld
maakt veel los
Twee drukbezochte
inloopbijeenkomsten
Het aardgasvrij maken van Twekkelerveld maakt
veel los in de wijk. Eind november en begin januari
waren er twee drukbezochte inloopbijeenkomsten.
Rond de 350 wijkbewoners kwamen langs in ’t
Proathuus met vragen, heel veel vragen. Ook heel
specifieke vragen waar we nu nog geen pasklaar
antwoord op hebben, omdat de hiervoor benodigde
informatie er simpelweg nog niet is. Het meest
actuele overzicht van alle vragen (en antwoorden)
vindt u op www.enschede.nl/aardgasvrij.

Evenementen voor iedereen

Samenwerkings
verband
Twekkelerveld

Voor de zomer bij u terug
Nog voor de zomer krijgt u van de gemeente een
brief over hoe samen met u verder te gaan
met het aardgasvrij maken van Twekkelerveld.En
omdat grote fysieke bijeenkomsten de komende
maanden nog niet mogelijk zijn gaan zij u op
andere manieren informeren. Zo is de gemeente
bezig met filmpjes waarin ze uitleggen welke
opgave we hebben. Ook hierover leest u meer in
de (aparte) brief.

Het Samenwerkingsverband is een vrijwilligersorganisatie in Twekkelerveld. Met als doel het bevorderen en
vergroten van de leefbaarheid en saamhorigheid in de
wijk. Hoe? Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor de diverse doelgroepen hier wonen.
Het Samenwerkingsverband werkt nauw samen met
o.a. Livio, Speeltuin ’t Heelal, VV Rigtersbleek, de
Winkeliersvereniging, het bewonersplatform, Alifa,
de Wijkcoaches, gemeentelijke initiatieven zoals
de WAK (Week van de amateurkunst), wijkbudget
commissie, Stichting Buddiez en carnavalsvereniging
De Tuffelkroepers. De carnavalsvereniging is de grote
drijvende kracht en ondersteuning als vrijwilliger bij tal
van evenementen in de wijk.

Meedenkers
De afgelopen maanden hebben zich meer dan
125 wijkbewoners gemeld die mee willen denken
over verschillende thema’s van Aardgasvrij
Twekkelerveld. We zijn nu aan het uitzoeken waar
en hoe participatie per thema mogelijk is, bij
het aardgasvrij maken van de wijk. Heeft u nog
belangstelling om mee te denken? Stuur dan een
mail naar aardgasvrij@enschede.nl. Blijf op de
hoogte van de voortgang via www.enschede.nl/
aardgasvrij.
Heel Twekkelerveld moet van het gas af.
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Jaarlijks organiseren we bijvoorbeeld:
• Het Zomerfestival
• De Kerstmarkt
• De Sinterklaasintocht
• De Halloween optocht
• Ouderen carnaval
• Paasactiviteiten voor de ouderen
• De Verlichte Carnavalsoptocht

Bij alle evenementen wordt rekening gehouden
met wijkbewoners die het wat minder breed
hebben. Zo wordt er voor kinderen geen bijdrage
gevraagd en kunnen bewoners en sommige
kraamhouders (meestal) gratis een kraam plaatsen
bij de Kerstmarkt of het zomerfestival. We werken
hiervoor samen met de Wijkbudgetcommissie.
Zonder deze bijdrage is dit allemaal niet mogelijk.
Hier zijn we dan ook erg blij mee.

Wat gaan we nog meer doen?
We hebben plannen klaarliggen voor allerlei
activiteiten, zoals high tea en creatieve workshops
en andere vormen van vrijetijdbesteding. Er zijn
financiële middelen beschikbaar gesteld via
Initiatiefkracht voor de opzet en inrichting van
deze plannen.
Daarnaast is het Samenwerkingsverband in het
bezit van allerlei spullen voor het organiseren
van een leuk buurtfeest of een evenement.
Hierbij moet je denken aan kerstkramen, een
popcornmachine, statafels, een slush-puppy
machine en poffertjesplaat, etc. Door het verhuren,
bezorgen, schoonmaken en onderhouden van
deze spullen, ontstaat er ook weer een mooi stuk
vrijetijdsbesteding voor onze deelnemers.

Hoe doe ik mee?
Iedereen is welkom, en kan via onze email
samentwekkelerveld@gmail.com of telefonisch
06 18 60 98 45 een afspraak maken voor een bezoek
en/of informatie. We zijn ook bereikbaar via de
wijkcoaches.
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Bijzondere
bewonersacties
in coronatijd
De coronacrisis: je kan er niet omheen.
De situatie heeft alles omgegooid en veroorzaakt
zorgen bij veel mensen. Toch brengt deze tijd ook
lichtpuntjes: bewoners die juist nu iets extra’s
voor een ander willen doen. Dat is niet altijd
gemakkelijk door alle maatregelen, maar met
goede wil en een beetje creativiteit ontstaan
warme, oprechte acties uit verschillende hoeken
van Twekkelerveld.

Levensmiddelen van All4Free
Al in het begin van de Coronacrisis was het voor
All4free duidelijk dat ze iets extra’s moesten en
wilden doen. Eerst voor hun leden, maar vanuit Het
Zonnehuuske werd dit al snel verder uitgebreid naar
de bewoners in de wijk. Al voor de crisis deelde
All4free vanuit hier 1.000 kilo aardappelen uit. Toen de
gevolgen van de crisis duidelijk werden, wilden zij dat
graag herhalen. Het bleef niet bij alleen aardappelen.
All4free was in staat om veel meer voedingsmiddelen
beschikbaar te maken. Zoveel, dat het niet meer
mogelijk was om dit vanuit Het Zonnehuuske uit te
delen. Gelukkig bood ‘t Lunchteam hulp en werden
tijdelijk voedselpakketten uitgedeeld vanuit ‘t
Proathuus. Zowel aan leden als aan wijkbewoners,
die dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
All4free is een particulier initiatief voor mensen
in Twente die minder te besteden hebben. Via hun
Facebookpagina verloot All4free allerlei spullen
aan mensen die wat extra steun kunnen gebruiken.
Aanmelden kan via hun pagina.
Heeft u spullen over die een tweede leven verdienen?
Neem zeker even contact op met All4free, of met Het
Zonnehuuske via hetzonnehuuske@gmail.com.

In deze nieuwsbrief melden we een
aantal voorbeelden van de mooie
initiatieven die Twekkelerveld rijk is.
Ken je of ben je zelf bezig met zo’n
initiatief? We horen er graag van!

Heb je
ook een
initiatief
?

Bewoners Woonzorgcentrum Livio
Twekkelerveld een hart onder
de riem
Veel ouderen hebben het niet makkelijk door de
crisis. Een aantal mensen in de wijk zetten zich in
om juist hen dat broodnodige hart onder de riem
te steken. Meubelstoffeerderij A.T. Doornbos en
Gouden Ambacht sloegen de handen ineen en gingen
op pad om alle bewoners van Woonzorgcentrum
Livio Twekkelerveld heerlijke gehaktballen mét jus
te leveren. Ook de wijkbudgetcommissie zat niet
stil en wilde wat extra’s doen voor deze bewoners.
Door de corona maatregelen kon de jaarlijkse
bloemschikactiviteit met Pasen niet doorgaan.
In plaats daarvan verrasten de wijkbudget
commissie samen met Bloemsierkunst Beimer alle
bewoners met een mooi bloemstukje. Een mooi
gebaar, waarmee de bewoners met Pasen hun
kamer toch op konden fleuren!

Prettig wonen

Grote renovatie aan
de Maanstraat, G.J.
van Heekstraat en
Steenbokstraat
Onderdeel van Nieuw Twekkelerveld is
verbetering van de woningen. Dit kan door
bestaande woningen grondig op te knappen of
oude woningen te slopen en nieuwe woningen
te bouwen. Aan de Maanstraat, G.J. van
Heekstraat en de Steenbokstraat staan zes
blokken met in totaal 176 appartementen.
Dit zijn allemaal appartementen die
verhuurd worden door woningcorporatie
De Woonplaats. Inmiddels is er een besluit
genomen over hoe deze appartementen
verbeterd gaan worden.

Renovatie

Op pad met de gehaktballen.
Foto: Wijkkrant Twekkelerveld

De 176 appartementen worden door De Woonplaats
gerenoveerd. Daarmee blijven de complexen
behouden zoals ze nu bestaan. In de rest van dit jaar
en volgend jaar zal De Woonplaats verdere
vooronderzoeken doen en zich voorbereiden op de
renovatie. Zoals de planning er nu uitziet, starten de
renovatiewerkzaamheden in 2022. Eind 2023 moeten
de werkzaamheden dan klaar zijn.

VPS
In verband met de komende renovatie, worden
vrijgekomen appartementen aan de Maanstraat,
G.J. van Heekstraat en Steenbokstraat niet meer in
de reguliere verhuur aangeboden. De woningen
blijven wel bewoond, maar worden verhuurd via
VPS, een samenwerkingspartner die voorziet in
tijdelijke huur.

Toekomstige plannen
De woningen van De Woonplaats aan de
Olieslagweg (hoogbouw), Zonstraat (hoogbouw),
Jachthondenstraat (duplex- en maisonette
woningen), Meteorenstraat (maisonettewoningen)
en Grote Beerstraat (duplexwoningen) komen ook
voor verbetering in aanmerking. Plannen hiervoor
worden al wel door de woningcorporatie
onderzocht, maar zijn niet concreet. Er is nog geen
besluit genomen wat hier gaat gebeuren om de
verbetering te realiseren. Deze besluitvorming zal
in een later stadium plaatsvinden en uitvoering pas
vanaf 2024 en 2025.

Wijkbudget helpt een handje
Een aantal acties die naar aanleiding van de
coronacrisis zijn gedaan, werden ondersteund door
het wijkbudget. Dit is geld vanuit de gemeente dat
bewoners zelf kunnen inzetten voor activiteiten die
de buurt beter maken. Wat er met dit geld gebeurt,
bepaalt de wijk zelf via de wijkbudgetcommissie.
Heb jij een mooi idee voor jouw buurt, maar heb je
(nog) niet de financiële middelen? Meld het en wie
weet kan je je idee waarmaken met een donatie uit
het wijkbudget.
Aanmelden kan via
wijkbudgetaanvraag@twekkelerview.nl.
Aanvragen worden met zorg en snelheid in
behandeling genomen. Meer informatie over het
wijkbudget vind je op www.jijmaaktdebuurt.nl.

Wijkwandelingen
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd wilden
we in deze tijd graag tijdens wijkwandelingen met u
praten over mogelijkheden en kansen voor de wijk.
We kunnen op die manier onderzoeken of onze
ideeën ook aansluiten bij uw ideeën over de wijk.
Helaas kunnen de wijkwandelingen vanwege het
coronavirus niet doorgaan.
Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.
Natuurlijk hopen wij dat we dit alsnog snel kunnen
organiseren. Wanneer de regels dit weer toelaten,
hoort u hier meer over!

Geef het door via t.schenk@alifa.nl.
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Spelen en groen
aan de Othmar
Ten Catestraat
Aan de Othmar ten Catestraat is een groot groen plein.
Deze groene ruimte met spelen willen we kwalitatief
opwaarderen. Uitgangspunt is dat we het plein willen
behouden voor spelen, aangevuld met veel groen.
Het groen op dit plein bepaalt namelijk mede de
uitstraling in de buurt en is belangrijk om de
hittestress in de zomermaanden te verminderen.
Bewoners van de Othmar Ten Catestraat, Noordhoek Hegtstraat
en Abraham Strickstraat hebben een brief ontvangen om hier hun
mening over te geven. Het oorspronkelijke plan was om echt in
gesprek te gaan, maar in verband met het coronavirus is dit
momenteel niet mogelijk. Afhankelijk van de inbreng wordt
besloten hoe verder te gaan. We hebben inmiddels al veel reacties
mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. We gaan binnenkort
met bewoners in gesprek die hebben aangegeven verder te willen
meepraten over de herinrichting van het plein.

Meer informatie:
domijn.nl
onshuis.com
enschede.nl
dewoonplaats.nl

