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Nieuw
Twekkelerveld

2022 ligt voor ons. Ook al blijft COVID-19
ons allen bezig houden, toch gaan we
ondertussen door met werken, wonen
en leven. Soms lijkt het alleen maar over
corona te gaan, maar als je iets uitzoomt,
zien we dat in Twekkelerveld veel mooie
dingen zijn gebeurd het afgelopen jaar.
En staat er voor het komende jaar het
nodige te gebeuren.

Vanaf 2022 ontvang je nog één nieuwsbrief in
je brievenbus (aan het einde van het jaar) en
bieden we een nieuwsbrief digitaal aan rond de
zomer. Meld je daarvoor aan op onze website:
www.nieuwtwekkelerveld.nl!
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Terugblik en vooruitblik
in Nieuw Twekkelerveld
Bewonersplatform Twekkelerveld:
voor en door bewoners
Twekkelerveld in
groen en blauw
Tegelwippen in
Twekkelerveld

We willen starten met jou een fijne kerst en
gelukkig nieuwjaar toe te wensen. De
decembermaand staat in het teken van
verbinding, tijd voor elkaar en om terug en
vooruit te kijken. We gunnen het jou om dat
met degenen te doen die dicht bij je staan.
De pandemie doet ons nog maar weer eens
beseffen hoe belangrijk gezondheid is. Namens
Nieuw Twekkelerveld wensen we je dan ook
een gelukkig en bovenal gezond 2022 toe!
In deze nieuwsbrief lees je meer over de
verschillende thema’s aan de hand waarvan
we werken aan Nieuw Twekkelerveld:
Energie en klimaat, Huis van de wijk,
Iedereen hoort erbij en Prettig wonen.

6
7
7
8

Op weg naar een aardgasvrij
Twekkelerveld
Het Zonnehuuske
bestaat 2 jaar
Eerste bewoners
Maanstraat verhuisd
94 nieuwe woningen
op Newtonpark

Terugblik en
vooruitblik
in Nieuw
Twekkelerveld
Op 25 november 2021 zouden we een
markt organiseren, waar we elkaar
konden ontmoeten. Deze hebben we door
de aangescherpte corona-maatregelen
moeten verplaatsen naar een later
moment. Eén van de dingen die we daar
wilden doen, was het ophalen van ideeën.
Van buurtbewoners, over hun wijk.
Wat zou je als bewoner van Twekkelerveld
nou graag anders zien?
De wijkbudgetcommissie van Twekkelerveld stelt
€ 5.000 beschikbaar voor haar inwoners. Dit bedrag
is beschikbaar voor allerlei leuke ideeën voor de
wijk, met als doel om de wijk nog een stukje mooier
te maken dan dat die al is. In plaats van een
ideeënbus die op de markt zou staan, willen we
je vragen jouw idee te mailen naar
wijkbudgetaanvraag@twekkelerview.nl.
Jouw idee komt dan bij de Wijkbudgetcommissie
terecht en zij beoordelen je aanvraag.
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Als we terugkijken naar 2021,
dan vallen twee dingen op:
1. We hebben een enorme diversiteit aan
activiteiten in ‘t Proathuus. Van het School
Lunchteam tot de Ouderensoos en van
Creatief met Doret tot Wijkwelzijnswerk.
We zijn blij om te zien dat ‘t Proathuus de plek
is voor deze activiteiten midden in de wijk.
Op pagina 3 vind je een overzicht van alle
activiteiten in ‘t Proathuus.
2. Het aardgasvrij maken van Nederland gaat
niet vanzelf, zo ook in Twekkelerveld. Maar
we werken ondertussen samen met
buurtbewoners, die we Koplopers noemen.
Samen met de gemeente en woningcorporaties
maken de Koplopers plannen voor de
energietransitie. Ze doen onderzoek, bespreken
de voor- en nadelen van de verschillende opties
en zoeken samen naar de meest geschikte
oplossing. Meer daarover lees je op pagina 6.
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Huis van de wijk
Activiteiten ‘t Proathuus

Als we vooruitkijken naar 2022,
dan kijken we uit naar:
1. De locatiekeuze voor het Huis van de Wijk. Veel
inwoners van Twekkelerveld 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 ondersteuning. We zijn hiervoor gestart met
‘t Proathuus en onderzoeken of iets groters in de
toekomst wenselijk en haalbaar is. Daarvoor gaan
we in 2022 met jou in gesprek.
2. GroenBlauw Twekkelerveld. Diverse activiteiten
op het gebied van klimaat in Twekkelerveld vallen
hieronder, en dit is nu echt van start gegaan. Zo
worden de eerste delen van de wateropgave in 2022
opgeleverd. Je leest hier meer over op pagina 4.
3. In 2022 is het Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij klaar.
Na het onderzoek van Tauw, in samenspraak met
de Koplopers, wordt duidelijk welke technieken
voor welk type woningen gebruikt kan worden om
ze aardgasvrij te maken. In het Wijkuitvoeringsplan
wordt een routekaart gemaakt, zodat je kunt zien
wanneer er waar gewerkt wordt. De route wordt
bepaald door diverse factoren, zoals kosten, maar
ook andere werkzaamheden op de verschillende
plekken. Zo kun je zien in welk tempo, welke manier
en waar we aan de slag gaan in de komende
decennia tot in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn.

Maandag
School Lunchteam
TA Wijkwerk
Wijkteam Noord
Stichting Move

09:00 – 13:30 uur
09:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur

Dinsdag
School Lunchteam
TA Wijkwerk
Wijkteam Noord
Alifa JW
Sportaal
Ouderensoos
Focus

09:00 – 13:00 uur
09:00 – 17:00 uur
12:00 – 17:00 uur
13:00 – 16:00 uur
10:00 – 14:00 uur
14:30 – 16:30 uur
09:00 – 17:00 uur

Woensdag
School Lunchteam
TA Wijkwerk
Wijkwijzer
Het Zonnehuuske
Wijkteam Noord
Stichting Move
Focus
Stadsdeelmanagement
Samen Twekkelerveld

09:00 – 13:30 uur
09:00 – 17:00 uur
14:00 – 17:00 uur
14:00 – 17:00 uur
12:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
09:00 – 12:00 uur
18:00 – 20:00 uur

Donderdag
School Lunchteam
TA Wijkwerk
Wijkwijzer
Wijkteam Noord
Stichting Move
Focus
Creatief met Doret

09:00 – 13:30 uur
09:00 – 17:00 uur
14:00 – 17:00 uur
12:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
14:00 – 16:00 uur

Vrijdag
School Lunchteam
Creatief met kids

09:00 – 13:30 uur
13:00 – 16:00 uur

Gebruikers van ‘t Proathuus
De Wijkwijzer
Het School Lunchteam Enschede
Creatief met Doret
Stichting Move Enschede
Twentse Alliantie wijkwerk
Stadsdeelmanagement Noord
Wijkteam Twekkelerveld
Nieuw Twekkelerveld
Nieuw Begin Enschede
Alifa Jongerenwerk
Alifa Opgroeien & opgroeien
Sportaal
Focus hulpverlening

ieuw twekke
Natuurlijk gaan we nog veel meer doen. Houd daarvoor
onze website www.nieuwtwekkelerveld.nl in de gaten!
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Energie en klimaat

Twekkelerveld
steeds groener
en blauwer
Als het heel hard regent, komt een aantal
straten in Twekkelerveld onder water te
staan. De riolering kan al dat water niet
aan en stroomt over. Project GroenBlauw
Twekkelerveld pakt dit probleem aan.
Het project startte dit najaar.
De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd
Aannemer NTP is begonnen om in de groene zone
onder de hoogspanningsleidingen verlagingen in
het gras te graven. Deze vangen regenwater op
als het heel hard regent. Onder het kruispunt van
de Pijlhovestraat, Lambertus Buddestraat en de
G.J. van Heekstraat ligt een gloednieuw
regenwaterriool. Deze voert straks schoon
regenwater af naar de groene zone.

Riolering aanleggen
Fotograaf: Ruud van der Linden

Wat doen we in 2022?
• In het voorjaar van 2022 komt er voor de huizen
met de huisnummers 1 tot en met 18 in de Otto
van Taverenstraat extra riolering voor de afvoer
van schoon water. Ook in de Lambertus
Buddestraat wordt zo’n riolering aangelegd.
• Aan het eind van het voorjaar worden in de
Pijlhovestraat goten met roosters aangelegd.
Deze goten voeren water af naar het nieuwe
regenwaterriool in de Lambertus Buddestraat.
Het ontwerp van de roosters is gemaakt door
Mart van Ulzen, inwoner van Twekkelerveld.
• In de zomer komt er onder sportpark
Rigtersbleek een schoonwaterriool. Dit gebeurt
tijdens de zomerstop van de sportwedstrijden.
• In de herfst krijgt een deel van de Goolkatenweg
extra riolering voor schoon regenwater.
• Tot slot wordt langs de Spoordijkstraat de beek
gegraven. Een paar van de groene gebieden
langs de weg worden verlaagd. Hier kan
regenwater opvangen worden. De
Spoordijkstraat wordt meteen ook een stuk
veiliger gemaakt door de weg te versmallen.

Regenpijp afkoppelen
Eigenaren van huizen aan het stuk van de
Pijlhovestraat, Goolkatenweg, Otto van
Taverenstraat en de Spoordijkstraat waar wordt
gewerkt, krijgen het aanbod de regenpijp aan de
voorkant van het huis gratis te laten afkoppelen van
het vuilwaterriool. Dit betekent dat regenwater van
het dak via de regenpijp terecht komt in de eigen
tuin en uiteindelijk verdwijnt in het regenwaterriool. Zij krijgen hierover een brief.

Mart van Ulzen met het winnende ontwerp
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Woont u ergens anders en wilt u ook uw regenpijp
afkoppelen? Kijk dan op groenblauwenschede.nl
onder ‘Maatregelen’ voor handige tips. Scan de
qr code om een video over afkoppelen te zien.

Tegelwippen in
Twekkelerveld
Enschede won dit jaar een prachtige
tweede prijs op het NK Tegelwippen. Er
werden 134.379 tegels vervangen door
bloemen en planten. Dat is meer dan twee
voetbalvelden! Ook Twekkelerveld deed
fanatiek mee. Meer dan 30 bewoners
wipten tegels rondom het huis en plantten
er groen voor terug.
Samantha Jacobs uit de Taurusstraat hoefde er
niet lang over na te denken. “Mijn tuin was volledig
betegeld. Nu ligt er gras met aan de zijkanten
mooie borders vol kleurrijke bloemen en planten.
Ik hou erg van vlinders en bijen. Mijn tuin is nu veel
levendiger. Alles ziet er kleurrijker en mooier uit.”
Samantha liep al wat langer rond met de wens
haar tuin te vergroenen toen ze hoorde van het NK
Tegelwippen en de Tegelservice. “Precies het zetje
wat ik nodig had. Ik wist niet goed wat ik aan moest
met zo’n berg tegels en nu kon de Tegelservice
alles ophalen. Dus, hup, snel de tegels eruit en
doorpakken. Op YouTube-filmpjes zag ik hoe ik het
moest aanpakken. Daarna heb ik een plattegrond
van de tuin gemaakt en ingetekend hoe ik het wilde
hebben. En zie hier het resultaat.”
Twekkelerveld mag van haar nog veel meer kleur
krijgen. “Ik woon langs een groenstrook, maar ook
die is soms zo kaal en leeg. Van mij mag alles vol
bloemen staan!”

Meer weten?
Meer informatie over GroenBlauw
Twekkelerveld staat op
enschede.nl/groenblauw-twekkelerveld.
Als u een vraag heeft, kunt u mailen naar
groenblauw-twekkelerveld@enschede.nl.

Voor

Na

Marion Given en haar buurvrouw maakten de
Toekomststraat een stukje groener. “Wij hebben
een geveltuin aangelegd. Onze huizen grenzen
direct aan de straat. Dankzij het NK Tegelwippen
hoorde ik dat je een strook tegels eruit mag halen
om er planten in te zetten. Dat hebben we gedaan.
Aan beide kanten staat nu een mooie klimplant.
Daar tussenin staan mooie planten die goed zijn
voor insecten, zoals vlinders en bijen. En we hebben
net narcissenbollen geplant voor de lente.”
Volgens Marion was het heel gemakkelijk. “Op de
website groenblauwenschede/zogroen staat wat
je moet doen: tegels wippen, geel zand eruit, grond
en compost erin en plantjes planten.” Ze is erg blij
met het eindresultaat. “Een geveltuin maakt een
groot verschil. Het fleurt de straat op. Ik word er
vrolijk en blij van. Hopelijk doen volgend jaar meer
buren gezellig mee. Want er vallen nog veel tegels
te wippen en er kunnen veel meer bloemen bij!”
Dankzij het tegelwippen is Twekkelerveld nog beter
voorbereid op het weer van de toekomst. Daarin
krijgen we zwaardere regenbuien, hetere dagen en
langere periodes van droogte. Met groen in plaats
van tegels zakt regenwater beter de grond in en
houden planten de omgeving koel!

Meer weten?
Kijk op www.groenblauwenschede.nl/zogroen

Maak Twekkelerveld zelf
groener en blauwer
Vervang tegels en stenen voor bloemen, planten
en bomen. Vang water op in een regenton, vijver
of wadi. Zo maakt u uw huis en tuin mooi en
aantrekkelijk. Voor uzelf en voor de beestjes.
Op www.groenblauwenschede.nl ziet u allerlei
manieren waarop u dat kunt doen.

5

Energie en klimaat

Op weg naar een
aardgasvrij Twekkelerveld
In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het
aardgas af zijn. Door over te gaan op duurzame warmte
stoten we veel minder CO2 uit. Twekkelerveld is de eerste
wijk in Enschede waar aan een plan voor besparing van
energie en de stapsgewijze overgang naar aardgasvrije
woningen wordt gewerkt. Dit doen we omdat
Twekkelerveld een wijk is waar kansen liggen om
werkzaamheden te koppelen aan andere projecten.
We transformeren Twekkelerveld zo tot een groene,
duurzame wijk!

Aan de slag!

Onderzoek

Ook met kleine, minder kostbare
maatregelen in huis kun je al zorgen voor een
lagere energierekening. Weet je niet waar je
moet beginnen? Dan kan een bespaarcoach
van het Energieloket Enschede hierbij gratis
helpen! Ga naar
www.energieloket-enschede.nl/bespaarcoach
voor meer informatie.

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat er nieuw
onderzoek wordt gedaan naar geschikte duurzame
warmtebronnen voor Twekkelerveld. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door onderzoeksbureau Tauw. We verwachten
dat het onderzoek in december is afgerond.

Samen met de inwoners van
Twekkelerveld
Bij dit onderzoek zijn inwoners uit de wijk nauw
betrokken. Deze groep inwoners noemen we de
koplopers. Deze koplopers wonen zoveel mogelijk
verspreid over de wijk. Zo is de wijk goed
vertegenwoordigd! De koplopers dachten mee over
de formulering van de opdracht voor het bureau.
Ook droegen ze aardgasvrije technieken aan die werden
onderzocht door Tauw en dachten ze mee over hoe
deze technieken beoordeeld moesten worden.

Na het onderzoek
Na het onderzoek gaan we samen met de inwoners van
Twekkelerveld aan de slag met een wijkuitvoeringsplan.
Hierin staat wanneer welke straat wordt aangesloten op
een duurzame warmtebron, wat daarvan de kosten zijn
en wie het gaat uitvoeren. Dit wijkuitvoeringsplan moet
worden goedgekeurd in de gemeenteraad van Enschede.
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Je hoeft niet te wachten met stappen zetten tot alle
plannen klaar zijn. Het overstappen naar duurzame
warmte begint namelijk bijna altijd bij energie
besparen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het
beter isoleren van je dak, vloer, muren en ramen.
Een wooncoach van het Energieloket Enschede
kan je hierover gratis adviseren. Ga naar
www.energieloket-enschede.nl/wooncoach
voor meer informatie.

Meer weten over aardgasvrij
Twekkelerveld?
Ga naar
www.enschede.nl/twekkelerveld-aardgasvrij

Prettig wonen

Iedereen hoort erbij

Het Zonnehuuske
bestaat 2 jaar!
Afgelopen september vierde Het Zonnehuuske
alweer haar tweejarig bestaan. Twee jaar geleden
kreeg het initiatief een plek in de wijk in een niet
meer te verhuren woning van De Woonplaats. Het
bleek een groot succes. Met inmiddels een mooie
groep vrijwilligers worden de handen uit de
mouwen gestoken. Door de vele donaties is er altijd
iets te doen in Het Zonnehuuske en worden veel
mensen in Twente geholpen die het financieel iets
minder hebben.

All4free

huisraad en speelgoed. Het is zelfs al eens
gelukt om een heel huis aan te kleden voor
iemand die het nodig had. En ook met de
feestdagen hoopt Het Zonnehuuske weer
veel mensen blij te kunnen maken. Daarnaast
is Het Zonnehuuske een ophaalpunt van
All4free. Leden doen mee aan een verloting
via de Facebookpagina van All4free en
kunnen de spullen vervolgens afhalen bij
Het Zonnehuuske.

Openingstijden
Het Zonnehuuske is iedere dinsdag, woensdag
en donderdag geopend van 10:00 tot 12:00 uur
en iedere woensdagmiddag aanwezig in
‘t Proathuus van 13:00 tot 15:00 uur
(met uitzondering van de schoolvakanties).
Buiten deze tijden is Het Zonnehuuske op
afspraak geopend.

Meer weten?
Het Zonnehuuske
Meteorenstraat 54, 7521 VH Enschede
hetzonnehuuske@gmail.com

Donaties komen van particulieren of bedrijven.
Er is niet alleen kleding te verdelen, maar ook

Eerste bewoners Maanstraat verhuisd
Vanaf volgend jaar worden de wooncomplexen aan
de Maanstraat, de Steenbokstraat en G.J. van
Heekstraat gerenoveerd. Door de ingrijpende
maatregelen is het niet mogelijk dat bewoners
tijdens de renovatie in hun woning blijven wonen.
Elke bewoner maakt zelf de keus om te verhuizen
naar elders, door te schuiven naar een
appartement in een complex dat al gerenoveerd
is of terug te keren in de eigen woning.

Voor het eerst te renoveren blok geldt dat de
werkzaamheden in het voorjaar van 2022 starten.
Deze bewoners zijn sinds de zomer al bezig met
nieuwe plannen. Een deel van de bewoners is al
verhuisd. Ondertussen is De Woonplaats bezig met
de aanbesteding, zodat in het voorjaar werkelijk
gestart kan worden om de buurt weer een stukje
mooier en duurzamer te maken!
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94 nieuwe woningen
op Newtonpark
Aan de Hengelosestraat op de plek waar vroeger het ROC van
Twente in Enschede stond, wil ontwikkelende bouwer Trebbe
Newtonpark realiseren. Newtonpark is een nieuwe woonbuurt
die plaats biedt aan 21 sociale huurwoningen, 19 middenhuur
en 54 koopwoningen.

Newtonpark; wonen in het park
Een belangrijk uitgangspunt voor deze nieuwe buurt is wonen in
een parkachtige omgeving. Daarom ontwikkelt Trebbe de
woningen én de omgeving daaromheen. DAAD architecten tekent
voor het ontwerp van de woningen. Een deel van de woningen
wordt gebouwd in de architectuurstijl van het oude ROC-gebouw.
De woningen worden straks – verdeeld over drie bouwblokken - in
verschillende types en afmetingen aangeboden in rijwoningen en
dekwoningen in twee lagen met een kap, drie lagen plat en vier
lagen plat. Landschapsarchitect RRog neemt het ontwerp voor
het park, met veel ruimte voor wandelpaden, op zich. Het park
verbindt de omliggende omgeving met Newtonpark en zowel de
omwonenden als de toekomstige bewoners kunnen hier straks
recreëren. Deze groene setting draagt bij aan het terugdringen
van waterproblematiek en hittestress in de wijk.

Positieve reacties
De direct omwonenden zijn geïnformeerd tijdens een
informatieavond. De omwonenden reageerden positief op het
plan. Naar verwachting gaan de eerste woningen nog in het
eerste kwartaal van 2022 in verkoop. Kijk voor meer informatie
op: www.newton-park.nl
Voor de bouw van deze 94 woningen is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door de exploitatieovereenkomst met Trebbe
kan de gemeente in 2022 de procedure hiervoor starten.

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

