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Emmastraat 248, 7513 BJ Enschede
Tel. 053 4300722, www.fysio-enschede.nl

Wij staan zes dagen per week 
klaar om u te begeleiden,
te behandelen en te adviseren 
op het gebied van lichamelijke 
klachten.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Haptonomie
Psychosomatische fysiotherapie 
Echografie
Zwangerfit
Medische trainingstherapie
Fitness

Huis verkopen?
Wij regelen het!

Openbare wijkvergadering

De openbare vergaderingen zijn een leuke 
manier om met de wijk in gesprek te gaan. 

Openbare wijkvergadering:
08 DEC 2022
19:30 - 20:30
Robsonpand
Blekerstraat 165

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G 
G E R D A  M E U L M A N

“ Ook met een klein budget maak ik 
samen met u een persoonlijke en 
waardige uitvaart mogelijk.”
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Betrokken & oprechtBetrokken & oprecht

info@collook.nl

Kunnen we Robson behouden 
voor de wijkbewoners?

Lex Pauka

In de verzengende hitte van afge-
lopen zomer zaten de wijkraad en 
de stichting Vierkwart zorgelijk 
bij elkaar. De stichting Vierkwart, 
die ons de grote ruimte in het 
Robsonpand verhuurt, bleek door 
de huurverhoging en de geste-
gen energiekosten in gevaarlijk 
fi nancieel vaarwater te komen. 
Kortom, fi nanciële ellende.

Vervelende gevolgen 
Ook voor de wijkbewoners zou dat 
vervelende gevolgen kunnen heb-
ben. Daar gaat het centrale punt in 
de wijk waar de bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Weg plek 
waar wijkraad en bewoners elkaar 
spreken in de openbare wijkver-
gaderingen. Weg werkplek voor 
de kunstenaars. Weg culturele 
broedplaats. Weg RIBW-bewoners 
die daar wekelijks knutselen. Weg 
plek voor de moestuiniers en de 
kinderen. Weg expositie- en ver-
gaderruimte. Weg plek waar nog 
zoveel mooie plannen voor zijn. 

Onheil afwenden
Om dat te voorkomen zijn Vier-
kwart en wijkraad gaan kijken hoe 
dit onheil afgewend kan worden. 
Vierkwart heeft inmiddels de sub-
sidiepotjes bekeken en dient waar 
mogelijk aanvragen in. Daarnaast 
hebben we bedacht dat de grote 
fl exruimte, waar de openbare 
wijkvergaderingen plaats vinden, 
vaker verhuurd kan worden en 
soms voor een aantrekkelijker prijs 
dan tot nu toe. De belangstelling 
is er wel, maar het probleem is dat 
de fl exruimte van november tot 
en met april eigenlijk ongeschikt 
is voor verhuur. Te koud om daar 

enigszins comfortabel te verblij-
ven.

Goed Isoleren?
Dat zou een eerste stap zijn, maar 
wat gaat dat kosten? Om daarach-
ter te komen hebben Vierkwart 
en de wijkraad een deskundige 
ingeschakeld. Als we weten met 
welk budget we rekening moeten 
houden kunnen we samen met 
Domijn kijken wat mogelijk is.

Overleg met Domijn
De nieuwbouw op het Robson-
terrein is door Domijn op een 
energiezuinige en duurzame 
manier gerealiseerd. Bij het op-
knappen van het Robsonpand zijn 
deze aspecten uit beeld geraakt. 
Niettemin komt uit gesprekken die 
Vierkwart hierover heeft gehad 
met Domijn naar voren dat Domijn 
de samenwerking met Vierkwart 
als hoofdhuurder op prijs stelt en 
wil voortzetten.
Bovendien geeft Domijn aan dat 
zij ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft.  Hoe 
deze uitspraak zich vertaalt in 
praktische ondersteuning van 
Vierkwart is nog onbekend, maar 
het zijn woorden die ons hoopvol 
stemmen.

Wijkbewoners met ideeën die 
helpen Robson voor de wijkbewo-
ners te behouden zijn meer dan 
welkom bij cas@vierkwart.com of 
bij secretaris@horstlandenveld-
kamp.nl

Wat doet de wijkraad?

Ook u kunt 
adverteren in 
de wijkkrant

Het wijkspreekuur leeft

Lex Pauka

Elke tweede woensdag van de 
maand staat de deur van het Rob-
sonpand van 17.00 tot 18.00 uur 
open voor iedereen die zijn zorgen 
of ideeën kwijt wil. Daar zitten 
leden van de wijkraad, van Alifa, 
de politie, een wijkcoach en RIBW 
klaar om met U te overleggen.

Twee jaar lang lag het wijkspreek-
uur in de ijskast, want corona, 
maar nu leeft het weer volop. Ik 
geef u graag een indruk van wat er 
op het laatste wijkspreekuur zoal 
langs kwam.
Wijkbewoonster Rosa (niet haar 
echte naam) meldt zich met een 
vraag over het fi etspad dat van 
de Aldi naar de Blekerstraat loopt. 
Het werk daaraan en aan de beek 
die daar wordt aangelegd geeft 
volgens haar een hoop rommel en 
overlast. Wanneer is dat eindelijk 
klaar? De wijkraad zoekt het uit.

Maar er is meer. Rosa wil ook 
graag een elektriciteitskastje 
beschilderd hebben. Dat kan. 
De wijkraad heeft daar ervaring 
mee en geld voor. Rosa krijgt 
het advies om met haar buren in 
gesprek te gaan. Samen bedenken 
welke kunstenaar het kastje mag 
beschilderen en de kunstenaar een 
ontwerp laten maken is een leuk 
proces waar alle betrokkenen veel 
plezier aan beleven.

Vervolg op pag 4
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Rondje met het hondje

Alyze

Guus is een beetje grieperig. 
Meestal hoef ik z’n riem maar te 
pakken of hij staat al kwispelend 
voor me, maar vandaag heeft ie 
geen zin om uit te gaan. 
‘Ik heb net beloofd om over onze 
avonturen te schrijven,’ zucht ik 
terwijl ik de riem terughang aan 
de kapstok. ‘Zonder jou gaat dat 
niet.’ 

Zonder Guus gaat het echt niet. Ze 
zeggen dat baasjes en hondjes op 
elkaar lijken, maar in ons geval 
is dat niet zo. Toen ik nog alleen 
door de buurt wandelde sprak ik 
eigenlijk nooit met de mensen 
die ik tegenkwam. Maar sinds ik 
met Guus wandel is dat totaal 
veranderd. Guus doet namelijk 
niets liever dan contact leggen 

met elke hond die we op onze 
wandelingetjes tegenkomen. 
Zodra hij een hond in het vizier 
heeft, wil ie erop af. Als ik het niet 
op tijd zie, trekt ie me met riem en 
al achter zich aan. Een tactiek die 
hij ook veel gebruikt om contact 
te leggen noem ik ‘het levende 
vloerkleed.’ Hij gaat midden op 
het pad plat op de grond liggen 
en wacht tot de hond bij ons is. 
Als de nietsvermoedende hond 
bijna over hem struikelt, springt 
ie op en stelt zich voor. Ik vind 
dat behoorlijk gênant. Ik kan me 
echt niet voorstellen dat ik languit 
op de grond ga liggen omdat ik 
kennis met iemand wil maken. Het 
is nogal opdringerig, maar Guus 
heeft er vaak succes mee. Hij heeft 
al heel wat vrienden gemaakt 
en terwijl hij en de hond elkaar 
besnuff elen sta ik tegenover het 
baasje. Als vanzelf maak je dan 
een praatje.

Een van de eerste hondjes waar 
Guus vriendschap mee heeft 
gesloten heet Hope. Een piepklein 
witharig hondje dat je met één 
hand op kunt tillen. Vorige winter 
kwamen we haar bijna elke dag 
tegen op de Groene Bogen. Door 
alle Coronamaatregelen werkten 
de meeste mensen vanuit huis en 
veel meer uitjes dan een wande-
lingetje met de hond waren er 
niet. Wij hondenbezitters zagen 
elkaar vaker dan normaal. Elke dag 
stond ik op de Groene Bogen naast 
het baasje van Hope naar onze 
spelende hondjes te kijken. Hij 
was jong en sprak Engels. Ik nam 
aan dat hij een student was. We 
groetten elkaar altijd vriendelijk, 
maar verder zeiden we niet zoveel. 
Hij was nog minder spraakzaam 
dan ik. Af en toe hoorde ik hem 
iets tegen z’n hondje zeggen in 
een taal die ik niet kende. Op een 
dag vroeg ik welke taal het was en 
zo raakten we toch in gesprek. Hij 
vertelde dat ie uit Polen kwam en 
aan de UT studeerde. Ik zei dat ik 
niet veel studenten kende die een 
hondje hadden. Was dat niet lastig 
voor een student? Hij vertelde dat 
het hele studiejaar lastig was. De 
universiteit zat dicht, er was niks 
te doen en je mocht met niemand 
afspreken. Als student kwam je je 
studentenkamer nauwelijks meer 
uit. Hij mocht ook niet naar Polen 
om z’n familie te bezoeken. Dat 
viel allemaal niet mee en daarom 
had ie een hondje genomen. 
‘Helpt het?’ vroeg ik. Het was een 
overbodige vraag want je zag dat 
ze dol op elkaar waren. Ze hielden 
elkaar gezelschap en zorgden 
goed voor elkaar. Nu snapte ik 
waarom ze Hope heette. Soms is 
hoop een klein wit hondje. Een 
lichtpuntje in moeilijke tijden.
Guus voelt zich gelukkig weer 
wat beter. Wij gaan een stukje 
lopen en wensen jullie alvast fi jne 
feestdagen.
Guus en Alyze.

Vervolg van pag 3

Merel (ook niet haar echte 
naam) meldt zich met een 
klacht over studenten die ra-
kelings langs haar deur over de 
stoep fi etsen. Dat mag niet en 
er staat zelfs een boete op van 
55 euro. Merel zoekt contact 
met de gemeente om te kijken 
of er een beugel geplaatst kan 
worden die het opdestoep-
fi etsen onmogelijk maakt of 
ontmoedigt. De wijkraad zal 
dit ondersteunen. En onze 
wijkagent Alper Gül wordt op 
de hoogte gesteld.

Chris (ook niet zijn echte naam) 
komt langs met die een klacht 
over buren, studenten die 
midden in de nacht luidkeels 
feest vieren in de tuin. Hij heeft 
van alles geprobeerd maar 
het helpt niet. Iets voor de 
wijkagent of voor Buurtbemid-
deling? Of stilletjes afwachten 
tot het ‘s nachts te koud wordt? 
Nee, er wordt actie onderno-
men.

Chris vraagt zich, nu hij er toch 
is, af waar het nieuwe vol-
leybalnet in de Groene Bogen 
blijft. 
Dat is besteld, maar nog niet 
binnen. Er kan dus nog niet 
gespeeld worden.

U ziet het, er is geen probleem 
te groot of te klein. Op het 
wijkspreekuur kunt u terecht 
met alles wat u kwelt of plezier 
doet.

Vocalgroup Sparkling 

Zangers en zangeressen, 
kom eens uit die badkamer

Vocalgroup Sparkling is op zoek 
naar versterking. Zelfs zangers en 
zangeressen, die hun talent nu 
nog alleen onder de douche laten 
galmen, zijn welkom om een 
avondje met ons mee te zingen.

Wij zijn een jong en dynamisch 
koor, dat elke dinsdagavond 
repeteert van 19:45 tot 21:45 uur. 
We doen dat in het gebouw van 
College Zuid aan de Tiemeister 20 
in Enschede. 
Ons rijke repertoire bestaat uit 
musicalnummers, pop- en neder-
popliedjes. Door het jaar heen la-
ten we die horen tijdens optredens 
op verschillende locaties. 

Wat we nodig hebben zijn zangers 
voor alle stemgroepen. Krijg je 
al een beetje zin in een kennis-

making met een groepje leuke 
mensen? Neem dan snel contact 
op met Sharon Stegeman via 
zingen@vocal-sparkling.nl 
Zij regelt dat je snel mee kunt 
doen met een repetitie. Dat 
verplicht je tot niets en zo weet je 
meteen of dit is wat je zoekt
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Welkom Alyze Bos, onze
nieuwe columnist

Via de website hlvk,nl hebben we 
al kennisgemaakt met kinderboe-
kenschrijfster Alyze Bos. Misschien 
kent u haar ook van haar boeken 
De verschrikkelijke sneeuwman 
of van De drie gouden aapjes. Ze 
woont al jaren in onze wijk en dat 
ze mooie columns schrijft kunt u 
voortaan in elke wijkkrant zien. 
Alyze gaat dagelijks met hond 
Guus het Volkspark in. En als 
andere hondenbezitters geen con-
tact maken, dan doen de honden 
dat wel. Dat leidt regelmatig tot 
inspirerende gesprekken en ver-
rassende verhaaltjes. 
Welkom Guus en Alyze!
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Eerlijk advies bij OKÉ 
Laptop en PC 

Hilde Agterbos

Sinds ongeveer een half jaar zit 
hij met zijn winkel in laptops, 
pc’s en toebehoren aan de Haaks-
bergerstraat 334, vlakbij het 
kruispunt met de singel. ‘Hij’, dat 
is Remon Knol, 42 jaar, geboren 
en getogen in Enschede. We spre-
ken elkaar op een mooie zonnige 
herfstmiddag aan de hoge tafel 
in zijn winkel, onder het genot 
van een lekker kopje koffi  e.

Remon is van huis uit ICT-er, met 
een achtergrond in netwerk- en 
systeembeheer en technische in-
formatica. Als kind al knutselde hij 
graag met en aan computers, en 
dat is altijd een hobby gebleven 
en (deels) ook zijn werk geworden: 
als een soort helpdesk op locatie 
helpt hij bedrijven en hun indivi-
duele werknemers bij netwerk- en 
computerproblemen. Zo merkte 
hij dat hij het erg leuk vindt om 
met mensen om te gaan.’s Avonds 

en in het weekend was hij steeds 
druk met reparaties voor familie, 
vrienden, kennissen. Dat ging 
wringen met het gezinsleven. In 
de corona-periode begonnen de 
plannen voor een echte winkel 
vorm te krijgen. Dit voorjaar was 
het zover. 

Verkoop en reparatie
Naast reparatie is de verkoop in de 
winkel erg belangrijk. In de winkel 
staan langs de wanden glanzende 
laptops uitgestald en hangen 
diverse accessoires aan de muur, 
waaronder tassen, kabels, inktcar-
tridges, e.d. Ik ben verbaasd als 
Remon vertelt dat elke laptop in 
de winkel tweedehands is. Ze zien 
er stuk voor stuk uit als nieuw. “Ik 
verkoop alleen wat ik zelf zou wil-
len kopen,” verklaart hij, “er staan 
hier laptops van een paar weken 
tot ongeveer twee jaar oud.” 
Hij heeft zich gespecialiseerd in 
Windows: “Schoenmaker blijf bij 
je leest,” is Remon’s motto: “Je 

moet doen waar je goed in bent.” 
Mede daarom vind je bij hem geen 
Chrome-books, Apple, telefoons 
en tablets. 

Open en transparant ‘ontzorgen’
Remon probeert bij de verkoop 
een goede match te maken met de 
klant. Daarbij gaat het erom wat 
iemand met de computer wil gaan 
doen. Zijn hart ligt bij het oplos-
sen van problemen. “‘Ontzorgen’ 
noem ik dat,” zegt hij, “ik denk 
vooral in oplossingen. Als iets niet 
kan op de ene manier, dan zoek 
ik verder naar andere wegen en ik 
kijk ook naar de lange termijn.” 
Een voorbeeld: Iemand wil Win-
dows 11 op een oude laptop. “Ik 
kijk eerst of er een SSD-schijf inzit. 
Zo niet, dan adviseer ik om daarin 
te investeren. Waarom? Omdat ik 
niet wil dat die persoon later komt 
klagen over zijn trage computer.” 
Hij richt zich op klanten die het 
persoonlijke contact op prijs stel-
len. Dat is voornamelijk een ou-
dere doelgroep, uit Enschede zelf. 
Maar ook studenten van verder 
weg weten hem te vinden. Remon 
vindt de relatie met klanten erg 
belangrijk. Dat blijkt ook, als hij 
spreekt over één van zijn eerste 
klanten, een hoogbejaarde man, 
die nog regelmatig langs komt, 
ook voor zomaar een praatje. 

Win-win
De winkel is nu geopend van 
woensdag tot en met vrijdag van 
9:30-17:00 uur, en op zaterdag van  
9:30-14:00 uur. Maandag en dins-
dag werkt hij nog als ZZP-er voor 
zijn ‘oude’ klanten. Onder andere 
zo komt hij aan zijn tweedehands 
apparatuur. “De meeste orga-
nisaties vervangen hun laptops 
en pc’s elke twee à drie jaar. Die 
kan ik zo goed inkopen.” Ook 
werkt hij samen met de Stichting 
Surplus, die (onder andere) zorgt 
voor begeleide werkplekken voor 
kwetsbare mensen. 

Remon Knol in de winkel, 
foto Lizet Beek.

Wijkregisseur
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Iwan Bult, wijkregisseur.

Wat vertel je me nou, 
hebben wij een wijkregisseur?

Lex Pauka

De wijkbewoner kijkt me aan en 
fronst vragend zijn wenkbrau-
wen. Zeker, zeg ik, elke wijk heeft 
een wijkregisseur. Die van ons 
heet Iwan Bult en werkt al twee 
jaar voor ons. Dat is volkomen 
nieuw voor mij, zegt mijn ge-
sprekspartner. Misschien doordat 
we Iwan nooit aan de wijkbewo-
ners hebben voorgesteld, bedenk 
ik.

Voor de wijkraad is 
Iwan belangrijk, leg ik uit.
Hebben we iemand nodig bij de 
gemeente, de politie, de woning-
corporaties of een andere instan-
tie? Dan regelt Iwan de verbinding 
met de juiste mensen. Hij praat 
mee in de maandelijkse bestuurs-
vergaderingen van de wijkraad en 
adviseert ons als we daar behoef-
te aan hebben. 

Zelf zegt Iwan daarover:
ik span me in om de spin-in-het-
web te zijn tussen alle partijen 
in de wijk waar de bewoner mee 
te maken kan krijgen. Ik zorg 
dat ik op de hoogte blijf van wat 
er speelt in de wijk. En als ik dat 
nuttig vind dan breng ik dat onder 
de aandacht van de relevante 

collega’s bij de gemeente. Soms 
werkt het ook omgekeerd. Dan 
zijn er ontwikkelingen binnen de 
gemeente die ik meeneem naar de 
wijk. Een goeie wijkregisseur, en ik 
zeg echt niet dat ik dat ben, moet 
gevoel hebben voor wat er leeft 
in het hoofd en het hart van de 
bewoners én in die van de beleid-
smakers en uitvoerders.

Waar denk je met plezier aan 
terug?
Waar denk je met plezier aan terug 
sinds je in onze wijk bent aange-
treden, vraag ik. 
Iwan hoeft daar niet lang over na 
te denken. Er was een confl ict dat 
we samen met de bewoners, de 
gemeente en de wijkraad heb-
ben opgelost. Krijg ik tijdens mijn 
vakantie toch een appje van de 
hoofdrolspeler in dat confl ict met 
“Iwan bedankt”. Kijk, daar doe ik 
het voor.

Gaan de steigers bij 
voormalig Rodenbach 
ooit nog weg?
Ruim een jaar geleden kreeg 
buurtbewoner Manuel Cossu de 
sleutel van voormalig hotel 
Rodenbach om zijn eigen ‘Risto-
rante Moderno’ te openen. Vol 
goede moed begonnen hij en 
zijn vrouw Tamara met plannen 
maken, opruimen en klussen. 
Dat ze niet stil hebben gezeten, 
is binnen te zien: de muren zitten 
strak in de verf, de grote houten 
bar staat weer te pronken met 
een aangesloten tap en de nieuwe 
pizza-oven staat klaar in de open 
keuken. Het is een mooie mix van 
klassieke elementen en stijlvol 
design. “Ik ga niet zitten wachten 
tot een schilder tijd heeft,” zegt 
Manuel met Twentse nuchterheid, 
“veel kan je zelf doen.” Voor het 
schilderwerk van de buitenkant 
van het Gemeentelijke Monument 
moet hij wel nog wachten op de 
goedkeuring van de Monumenten-
commissie. Hoewel voor het hotel-
gedeelte nog steeds een uitbater 
wordt gezocht, verwacht Manuel 
eind van dit jaar open te gaan. Je 
kan de vorderingen via Facebook 
en Instagram (@RistoranteMo-
derno) volgen, maar zegt hij: “Kom 
gerust kijken. Als de deur open is, 
ben ik er wel.”
Sjors Trimbach.

Ristorante Moderno
Parkweg 37 ,Enschede

Ondernemer in de wijk 
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Gerard Wieffer

Tijdens het maandelijkse 
wijkspreekuur klagen wijkbewo-
ners weleens over overlast van 
studenten. Goede raad is dan 
vaak duur.  
Als het echt de spui-gaten 
uitloopt kan de wijkagent of de 
wijkcoach uitkomst bieden. 

 
Ook buurtbemiddeling kan een 
rol spelen. Adviezen te over. Dat 
een studentenhuis als buurlui ook 
heel prettig kan zijn bewijzen ze in 
de Emmastraat. 
Wim en Lidy wonen daar sinds 
eind negentiger jaren. Hun naaste 
buur is de kinderopvang en daar-
naast is Patatras. Het voormalige 
monnikenhuis wordt al meer dan 
50 jaar bewoond door studenten. 

Aan tafel bij Wim en Lidy
Aan de keukentafel bij Wim en 
Lidy praten we met de studenten 
Sander, Miguel en Mart over hoe 
zij als buren met elkaar omgaan. 
Al vrij snel wordt duidelijk dat dat 
heel plezierig is.  De heren weten 
zich verzekerd van een goed 
uitgeruste keuken bij Wim en Lidy 
en kunnen daar terecht als ze iets 
missen. Of het nou de pastama-
chine is, de olijfolie, het bakpapier 
is of wat dan ook. In beide huizen 
houdt men van kokkerellen. En 
omgekeerd, als in huize Wim en 
Lidy zwaar gesjouwd moet wor-
den vindt men de jongeheren van 
daarnaast bereid om de handen 
uit de mouwen te steken. Aanpak-
ken mannen. 

Eens per jaar samen eten
In de keuken van Wim en Lidy 
hangt een bord met daarop de 

foto’s van de studenten. Nieuwko-
mers worden geacht zich voor te 
stellen en een foto mee te nemen 
die dan op het bord komt. Dat 
betekent dat men niet anoniem 
is. De buren hebben een naam én 
een gezicht. Belangrijk voor de on-
derlinge verstandhouding. Je kunt 
elkaar makkelijker aanspreken. 
Dat betekent niet dat het allemaal 
brave broeders zijn. Volgens Lidy 
is het nu relatief rustig, maar 
een aantal jaren is het ook wel 
een vétte feestgroep geweest. 
En dan moet je wel af en toe een 
oogje en vooral ook een oortje 
dichtknijpen. Worden er grenzen 
overschreden dan spreken zij de 
jongelui daarop aan. Met elkaar in 
gesprek gaan, geen olie op elkaars 
vuurtjes gooien én afspraken 
maken is heel belangrijk. 

Blijven communiceren
Blijf communiceren, zegt Lidy. Dat 
je niet met studenten zou kunnen 
praten en afspraken maken vindt 
zij flauwekul.
Kort nadat Wim en Lidy hun huis 
in de Emmastraat betrokken 
werden ze uitgenodigd voor een 
feestje bij de studenten. Wat ze 
mee zouden nemen, vroeg Wim 
zich af. Een krat bier konden ze zelf 
wel kopen, vond hij. Het werden 
9 waterpistolen (er staat ook een 
jacuzzi achter het studentenhuis), 
waarmee die nacht en ook daarna 
een ware waterguerrilla werd 
gevoerd. Tot groot vermaak van 
iedereen. Dus als u in uw straat 
ook te maken hebt met overlast 
van studenten…….

Bewoner met koninklijke ambities

Verslag halfjaarlijks overleg

Gerard Wieffer 

De Commissie van Beheer had 
omwonenden op 28 septem-
ber weer uitgenodigd voor het 
halfjaarlijks overleg. 13 bewoners 
gaven gehoor aan de uitnodiging. 
Niet veel dit keer, maar de sfeer 
was positief. Kritisch zoals altijd, 
maar constructief.

We werden bijgepraat over de 
stand van zaken met betrekking 
tot de plannen, een korte terug-
blik op de diverse evenementen en 
hoe nu verder.
Secretaris Frans-Jozef van der 
Vaart legde nog eens uit dat 
realisering van de toekomstvisie 
een lange adem vraagt en veel 
creativiteit. Gemeente en Commis-
sie werken nu aan een verrijkings-
plan wat uiteindelijk moet leiden 
tot een uitvoeringsplan. Hoog op 
de agenda staan de plannen voor 
de stadsbeek die ook in, langs en 
door het Volkspark zal lopen. De 
plannen daarvoor moeten voor 
het eind van dit jaar klaar zijn. Uit-
voering vindt dan in 2023 plaats.
In het tweede deel van de bijeen-
komst werd met name gekeken 
hoe de buurt meer betrokken kan 

Volkspark en bewoners kijken vooruit

Studenten als buren

De beurt is aan Kate

Bas van der Linde

Beeldend kunstenaar Bas van der 
Linde interviewt huisdieren die hij 
in de wijk tegenkomt.
Deze keer is de beurt aan Kate 

Hallo Kate, mag ik je een paar 
vragen stellen?
Als je maar niet te brutaal bent en 
mijn waterbakje klaarzet.
Dat klinkt al behoorlijk verwend.
Ja, klopt, mijn baasje noemt met 
niet voor niks prinses.

worden bij de realisering van de 
plannen én bij het onderhoud. Uit 
de enquête die afgelopen winter 
werd gehouden door een groepje 
buurtbewoners (op hún initiatief 
en niét in opdracht van de Com-
missie zoals abusievelijk in de 
wijkkrant stond) kwam naar voren 
dat verschillende mensen bereid 
zijn hun steentje bij te dragen.  
Ideeën die opkwamen waren on-
der meer, het adopteren van een 

van een deel van het park door 
groepjes mensen, een schoon-
maakdag, een appgroep waar 
beheerders een oproep kunnen 
plaatsen voor medewerking bij 
bepaalde klussen en de oprichting 
van een klankbordgroep die struc-
tureel meedenkt met de Commis-
sie en de ontwikkelingen volgt. 
De bereidheid bij de bewoners is 
er. Daar kan de Commissie haar 
voordeel mee doen.

Hoe ziet het hondenleven van 
deze prinses eruit?
Elke dag vers vlees waarvoor ik 
alleen maar lief hoef te kijken naar 
mijn baasjes.
En dan borstelen ze me ook da-
gelijks zoals je kunt zien aan mijn 
prachtige vacht.
Nou, het lijkt mij niks om altijd in 
zo’n bontjas te lopen.
Vind je ‘m niet mooi soms? (Kate 
lijkt beledigd) 
Sorry hoor, ik vind ‘m prachtig.
Als het zo warm is als nu dan zoek 
ik de schaduw achter het huis of 
de koele keukenvloer.

Maar als het niet zo warm is, wat 
doe je dan?
Spelen! Met Guus mijn stoere 
soortgenoot. Of met andere Guus 
en zijn maatje Suus, waar ik dikke 
vrienden mee ben en dan is er Pip, 
dat is meer een hond om mee te 
stoeien.

Hoe kijk je aan tegen de mensen 
waar je mee te dealen hebt?
Eigenlijk heel positief. Mijn helden 
zijn mijn beide papa’s en mijn op-
pasouders Henny en Jolanda. En 
niet te vergeten Ans en Berton, die 
mij altijd lekker knuffelen als ik ze 
tegenkom.

Dankjewel Kate voor dit gesprekje. 
Ik ga een mooie tekening van je 
maken waar iedereen aan kan zien 
dat je een echte prinses bent.
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Studenten zijn ook 
wijkbewoners, toch?

Lex Pauka

Dat er veel studenten in onze 
wijk wonen weten we allemaal 
en ook waarom dat zo is. Lekker 
dicht bij school en universiteit. 
Vlak bij het stadscentrum en veel 
huizen die zich lenen voor geza-
menlijke bewoning, plus Connect 
U en Macandra, waar een paar 
honderd studenten wonen. Zij 
bepalen mede de sfeer in de wijk, 
maar toch geven ze nauwelijks 
het gevoel dat ze zich betrokken 
voelen bij de wijk. 

Gedoe
Sterker nog, als wijkraad merken 
we eigenlijk alleen dat ze er zijn 
als er gedoe is. Ruzie met de buren 
over verwaarlozing, vervuiling en 
nachtelijke overlast. Dat soort din-
gen. We vroegen ons als wijkraad 

ook af wat wij zelf doen om de 
studenten bij de wijk te betrekken. 
Behalve erover praten, eigenlijk 
niets. 

Gratis bier?
Wat zouden we dan kunnen doen? 
Veel verder dan een BBQ organise-
ren met veel gratis bier kwamen 
we niet. Dus legden we die vraag 
voor aan de hogeronderwijsinstel-
lingen om ons heen. Die bedach-
ten dat het misschien een goed 
idee zou zijn om hun studenten 
een challenge (uitdaging) te laten 
ontwikkelen. Een challenge, 
die zou moeten leiden tot meer 
betrokkenheid bij de wijk. Er was 
echter te weinig animo voor. Zelfs 
als studenten er studiepunten 
mee kunnen verdienen vinden zij 
dit geen aantrekkelijke opdracht.

Wat nu?
De wijkraad geeft het nog niet op 
en blijft op zoek naar een manier 

om studenten te interesseren 
voor de wijk waar ze een paar jaar 
van hun leven wonen, werken 
en relaxen. Een Special Student 
Forces Group (SSFG) die één keer 
per jaar een spetterend evene-
ment organiseert waar studenten 
en andere wijkbewoners elkaar in 
de armen kunnen vallen? Een plek 
voor een of twee studenten in de 
wijkraad? Ik denk aan studenten 
die weten wat er speelt aan leuke 
en ellendige dingen in de studen-
tenwereld en die meebeslissen 
over delen van het wijkbudget 
als er geld nodig is om het leuke 
leuker en de ellende minder diep 
te maken.
Of heeft u een veel beter idee?

Inmiddels hebben we deze vraag 
voorgelegd aan de openbare 
wijkvergadering. Dat leverde een 
verrassend advies op, waar ik nog 
op terugkom.

GRATIS
Waardebepaling?

Nodig ons uit voor 

TelTelT . (053) 488 59 95. (053) 488 59 95.

GRARAR
Waardebepaling?Waardebepaling?W

Enschede@euvermannuyts.nl

VERKOOPPLANNEN?
Schakel uw wijkmakelaar in!
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info@collook.nl

Ook u kunt 
adverteren in 
de wijkkrant

Cartoon: Bas van der Linde 



12

Nieuwe wijkbewoners: 
Welkom in de wijk! 

De wijkraad 
De wijkraad HorstlandenVeldkamp 
communiceert met bewoners via 
de wijkkrant, de website  
www.hlvk.nl, huis-aan-huis 
bezorgde flyers en van-mens-tot-
mens op de wijkspreekuren en de 
openbare wijkvergaderingen. 

Wilt u iets onder de aandacht van 
de wijkbewoners brengen? 
Stuur het naar redactie@hlvk.nl 
en de wijkraad maakt er ruimte 
voor.  

Meer informatie over de wijk 
is te vinden op de website 
van de wijk www.hlvk.nl. 

Contact
Email: 
secretaris@hlvk.nl 
redactie@hlvk.nl
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Column

Volkspark

Een tijdje geleden was er een leuk festival in het Volkspark. Ik ging 
een kijkje nemen en trof daar op het wandelpad een schichtig naar de 
bosjes kijkende jonge vrouw aan. Tot dat moment had ik nog nooit 
het gevoel gehad over te komen als een ‘engerd’, maar ik voelde me 
ongewenst. Dan komt een tweede jonge vrouw uit de bosjes, ze kijkt 
een beetje gegeneerd en friemelt haar kleding recht. 
Dat heb ik zelf nou ook regelmatig, dat ik opeens ontzettend moet 
plassen met geen wc in de buurt. 
Boos word ik er van. Want waarom is er geen fatsoenlijke toiletvoorzie-
ning in het Volkspark? Niet alleen Dixi’s bij festiviteiten, maar er moet 
altijd een mogelijkheid zijn tot urineren of zwaarder werk. 
Er staat wel een toilethokje in het midden van het park, maar dat is al 
jaren buiten gebruik. Overigens was dat gebruik nogal beperkt, want 
het toilethok was maar de helft van het jaar geopend. Alsof De Mensch 
maar de helft van het jaar door het park loopt en spontaan moet 
urineren of poepen. Nou goed, ik ben zelf dus ook een buitenplasser en 
had erg met de meisjes te doen en besloot toen om er in een volgende 
column aandacht aan te besteden. Afgelopen week ging ik nog even 
een bijpassende foto maken van het toilethokje. Met mijn iPhone in de 
aanslag, komt er in de verte een elektrisch karretje met een tuinman 
van het park aan ge zoeft. De koe bij de horens vattend begin ik tegen 
hem waarom dat verdomde toilethokje altijd dicht is. Tuig bleek er een 
fikkie in gestookt te hebben, maar had het niet uitgeplast. Het toilet-
hok was daardoor lang onbruikbaar maar inmiddels was het toilethok-
je voor veel geld opgeknapt. Elke ochtend doet een Volksparktuinman 
het open en spuit het met een hogedrukspuit schoon. Om het ’s avonds 
weer af te sluiten. Ik complimenteer hem en loop door. Daar gaat 
mijn idee voor mijn column… Maar ik bedenk me. Aandacht voor het 
dagelijks gereinigde toilethokje in het Volkspark is eigenlijk een prima 
onderwerp. Ook als is het toilethokje maar de helft van het jaar open.

Van Alyze

Van Patrick

Kijk ook op onze website

Voor algemene informatie, 
het aanvragen van geld uit 
het wijkbudget, nieuws, 
actuele ontwikkelingen en 
films over de wijk bent u 
welkom op www.hlvk.nl


