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Vragen aan de Wijkcommissie Laares. 
Inloop avond 23 November Beste Begonia’s en Laaresbewoners, 
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EMINENT 
         MEUBEL ONDERDELEN 

Oldenzaalsestraat 275 

tel. 431 48 31 
BIJNA ALLES VOOR 
DE MEUBELMAKER 

 
 

 

 
Kapsalon Maureen 

Laaressingel 195 
 Enschede 

di t/m do 09.00 - 18.00 uur 
vrijdag 08.30 - 18.00 uur 
zaterdag 08.30 - 15.00 uur 

 

   DAMES- EN HEREN KAPSALON 
      OLDENZAALSESTRAAT 124 
        TELEFOON 053 – 433 11 93 
             7514 DS ENSCHEDE 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

   
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 
  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

Gezondheidscentrum Oosterpoort 
Oosterstraat 2 – 19   7514 DZ Enschede 
Tel: 053 4321609 
www.oosterpoortlogopedie.nl 
info.oosterpoortlogopedie.nl 



 
NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Uitspraak op bezwaar. 
In de wijkkrant van september  hebt u 
kunnen lezen dat de wijkcommissie gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid om het 
ingediende bezwaar tegen de vergunning 
voor de gedeeltelijke sloop, verbouwing en 
verandering van de bestaande school La Res 
in een brede school toe te lichten. De 
bezwaarcommissie heeft inmiddels uitspraak 
gedaan. Het bezwaar van de wijkcommissie is 
niet ontvankelijk verklaard en de vergunning 
is terecht toegekend.  
 
Buurthuis(functie). 
Het feit dat de buurthuisfunctie zonder overleg 
met de buurt(bewoners) verdwijnt, is iets waar de 
wijkcommissie moeite mee heeft. Verderop in 
deze wijkkrant staat een artikel met 10 vragen aan 
de wijkcommissie, waarin we een aantal 
achterliggende redenen hiervan nader toelichten.  
 
Wijkbudgetten. 
In de vorige wijkkrant heeft een artikel gestaan 
over de wijkbudgetten. Een wijkbudget is geld 
voor onze wijk. Voor De Laares is voor 2011-
2012 een totaalbedrag van € 25.100 beschikbaar. 
Vanaf nu kunt u zelf samen met uw buurtgenoten 
beslissen waaraan het geld besteed moet worden. 
Iedereen die meer wil weten van de wijkbudgetten 
en de spelregels kan kijken op 
http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl. 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
In memoriam 
 
Onlangs ontvingen wij bericht dat na een kort 
ziekbed Wil van Dorssen is overleden. 
Wil was één van de vaste bezoekers van de 
vergaderingen van de wijkcommissie. 
  
Ze toonde grote betrokkenheid bij de wijk, 
onder meer door haar ingezonden brieven in 
Dagblad Tubantia. 
Tevens verzamelde Wil gebruikte postzegels 
voor de CliniClowns en droeg ze ook zo haar 
steentje bij. 
 
Wij zullen haar warme aanwezigheid en 
inbreng missen. 
We wensen haar nabestaanden sterkte met 
dit verlies. 
 
 

 
De wijkkrant wordt uitgegeven door 
stichting Wijkcommissie Laares. 
 

Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de 
donderdag van de maand om 20.00 uur in 
buurthuis Laares.  
Deze vergaderingen zijn openbaar in februari, 
april, juni, oktober en december.  
In juli en augustus is er géén vergadering. 

Spreekuur iedere 1ste donderdag van de 
maand in het Buurthuis Laares Tulpstraat 65. 

Voorzitter: J.Mourik 
Leliestraat 68         435 56 50 

Secretariaat: A.Westenberg 
Laaressingel 114     435 80 84 

Penningmeester: I.Geerdink.  
Laaressingel 58A     433 36 72 

Leden: A. Braakman, M. Kollen, T. Pril,  
T. Leushuis, B.Ringelink. 

E-mail wijkcommissie Laares:  
wijkcommissielaares@gmail.com 

Website wijkcommissie Laares: 
www.delaares.eu 

Webmaster: Frank Goldstein  
webmasterlaares@gmail.nl 

Redactie: Louis Ringelink 
  Leliestraat 62           433 15 19 
De wijkkrant verschijnt dit jaar iedere maand, 
behalve in augustus en september.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  

Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    

Druk: Wijkkrant Laares 
 
 

 
 
 

Wist u dat …. 
 

Er elke derde maandag van de maand van 10 
tot 11 uur een bewonersspreekuur is in 
Buurthuis Laares    053-4325722  
Er zijn diverse instanties aanwezig, o.a. 
corporaties, wijkcommissie, wijkagent, 
stadsdeelbeheer en Alifa. 
 

De wijkagent elke maandagmorgen van 11 
tot 12 uur spreekuur houdt in Buurthuis 
Laares? 
 
Twente Milieu Oud papier inzamelt op 
donderdag 3 november en 1 december 
2011  
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Dinsdag 20 oktober 2011  
 
Betreft: Belangrijke uitnodiging info- 
inloopavond woensdag 23 november!  
Beste Begonia’s en Laaresbewoners,  
 
De contouren van de afgeronde wijk “De 
Laares”komen nu heel langzaam in zicht. 
Door de crisis zitten wij allemaal veel langer 
in de “bouwput” dan verwacht en gehoopt. 
Helaas kunnen wij daar niet veel aan 
veranderen. Waar naar onze mening wel wat 
aan te doen is, is het leefbaar maken en 
houden van onze straat en wijk. Vooral op 
die plekken waar voor langere tijd niet 
gebouwd mag worden. We hebben het dan 
in het bijzonder over het terrein tussen 
de Begoniastraat en de Oosterstraat.  
 
Dit braak stuk liggend terrein mag 
waarschijnlijk jaren niet worden bebouwd in 
verband met de Hinderwetvergunning die er 
van kracht is door het voormalige 
Polaroidgebouw. Tot grote spijt van veel 
bewoners wordt deze plek tegenwoordig 
gebruikt als illegale vuilstortplaats, wordt 
overwoekerd door manshoog onkruid en ligt 
bezaaid met kapotte omheiningen. De 
meeste bewoners maar ook de gemeente 
Enschede zijn het er over eens dat dit niet 
iets is waar je jaren tegen aan wilt kijken en 
zien liever een andere tijdelijke nuttige en/of 
nette invulling van dit terrein.  
In samenspraak met onder andere Bert 
Rademaker van Stadsdeelbeheer Centrum 
van de Gemeente Enschede en de WOM, 
willen we onderzoeken of het mogelijk is om 
met beperkte financiële middelen en de 
handen van de buurtbewoners toch een leuke 
en tijdelijke invulling te geven aan deze 
bouwplaats. Te denken valt hierbij aan 
bijvoorbeeld een hondenuitlaatplek, Jeu-de-
Boulesbaan, speelveldje voor kinderen, etc.  
 
Om jullie mening te horen en jullie een 
aantal door ons uitgewerkte ideeën te 
laten zien, nodigen we iedereen van 
harte uit op onze info- inloopavond op 
woensdag 23 november van 17:00 uur 
tot 19:30 uur in de gemeentelijke 
dependance van het Stadsdeelbeheer 
Centrum aan de Dr. Benthemstraat nr. 
54 (achter de Sint Jozefkerk).  
 

Afhankelijk van de definitieve invulling willen 
we samen met de gemeente in het voorjaar 
van 2012 van start gaan. Het succes van dit 
plan is grotendeels afhankelijk van ons aller 
inzet, enthousiasme en draagvlak.  
 
Meld je daarom nu aan voor de info-
inloopavond op Begoniastraat@hotmail.nl 
Geef je op voor 14 november 2011 en geef 
aan met hoeveel personen je per gezin wilt 
komen en geef tevens je naam, adres en 
eventueel telefoonnummer aan ons door op 
dit e-mailadres.  
Als je verhinderd bent op 23 november maar 
je wilt toch je ideeën met ons delen en/of je 
wilt je als vrijwilliger aanmelden, dan kan dat 
ook op bovengenoemd e-mailadres.  
 
De koffie en thee staan klaar. We 
rekenen graag op jullie!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Initiatiefnemers;  
Robert Leferink, nr.111  
Walijne Weldink, nr. 117  
Gerrie Welcker, nr.107 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Vragen aan Wijkcommissie Laares over 
het bezwaarschrift tegen de 
verbouwing van school, gymzaal en 
buurthuis tot brede school 
 
1. Is de wijkcommissie tegen de 

brede school La Res? 
 Nee, de wijkcommissie is niet tegen 

de brede school.  
We zijn vóór een brede school. We 
vinden het wel jammer dat La Res 
heeft gekozen voor een smalle 
‘brede school’. Volgens de 
gemeentelijke visie kunnen ook 
wijkvoorzieningen binnen een 
brede school opgenomen worden, 
maar La Res kiest slechts voor een 
‘integraal kindcentrum voor 0-12 
jarigen’. 

2. Wat is volgens Wijkcommissie 
Laares het nadeel van de plannen 
van brede school La Res? 
 Brede school La Res is voor een 

groot deel gebaseerd op 
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basisschool La Res en de 
buitenschoolse opvang (bso).  
Maar er wonen in de Laares ook 
ouders en kinderen die voor een 
andere basisschool kiezen. 
Bovendien zijn er ouders die geen 
gebruik maken van de bso en 
waarvan de kinderen na schooltijd 
naar huis komen. Dat zijn óók 
wijkbewoners en zij hebben óók 
recht op passende voorzieningen 
en activiteiten in hun 
woonomgeving, zoals de 
kinderkookclub. Dit is nu één van 
de weinige activiteiten die niet aan 
de bso gekoppeld is, maar open 
staat voor alle kinderen van de 
Laares. Helaas zal deze activiteit 
opgeheven worden, als de keuken 
van het buurthuis gesloopt wordt. 
Daarnaast zijn er wijkbewoners die 
geen schoolgaande kinderen 
hebben, maar zelf graag in hun 
naaste omgeving aan activiteiten 
willen deelnemen of meewerken. 
Niet iedereen in de Laares is hele 
dagen druk met werk en gezin, er 
zijn ook ouderen en 
alleenstaanden. De wijk Laares is 
voor een groot deel vernieuwd, de 
sociale cohesie moet weer 
opgebouwd worden. In de plannen 
van de brede school is niets voor 
deze groepen opgenomen, want ze 
horen niet bij de doelgroep. De 
ervaring leert dat als iets niet in 
een beleidsplan is opgenomen het 
vrijwel onmogelijk is om het later 
alsnog voor elkaar te krijgen. Je 
kunt geen rechten laten gelden, 
omdat het nergens op papier is 
vastgelegd en je krijgt de 
financiering niet rond. 

3. Waarom heeft de Wijkcommissie 
bezwaar gemaakt tegen de 
bouwvergunning voor de brede 
school? 
 Dit was de eerste gelegenheid 

waarop de Wijkcommissie officieel 
kon reageren op de 
gepresenteerde plannen. Pas in 

april 2010 werd duidelijk dat de 
functie van ‘buurthuis’ binnen de 
brede school zou verdwijnen. In 
januari 2011 kreeg de 
Wijkcommissie inzage in het 
Programma van Eisen (PvE) van 
2009, dat voor deze 
verbouwplannen is gebruikt. Dit 
PvE bleek anders te zijn dan het 
PvE van 2008, waaraan de 
Wijkcommissie had bijgedragen. In 
het nieuwe PvE was ‘buurthuis’ 
niet meer opgenomen als functie 
maar was het gebouw wel 
onderdeel van de hele 
(ver)bouwplannen. 
In deze plannen leveren de 
buurtbewoners, die niet in de 
categorie 0-12 jarigen vallen, 
onevenredig veel in. De grote zaal 
met bar en keuken, de kleine 
vergaderzaal, het kantoor en de 
schietbaan in de kelder verdwijnen 
allemaal en er komt slechts een 
kleine ‘multifunctionele ruimte’ 
voor terug. Wijkbewoners en 
Wijkcommissie moeten kunnen 
meepraten over de toekomst van 
Buurthuis Laares. 

4. Het buurthuis is de laatste jaren 
nauwelijks meer gebruikt, dus 
het is blijkbaar niet meer nodig. 
 Als je de geschiedenis van de wijk 

niet kent, dan lijkt die opmerking 
logisch. Er zijn de laatste jaren 
steeds minder activiteiten in het 
buurthuis geweest. In de 
afgelopen jaren moesten veel 
wijkbewoners (vrijwilligers) 
vertrekken, omdat hun huizen 
gesloopt werden.  
Bovendien heeft de gemeente de 
opdracht aan Alifa veranderd, 
waardoor er alleen nog 
vraaggestuurd gewerkt wordt. Er 
worden dus geen activiteiten 
aangeboden, maar bewoners 
moeten er om vragen. Er is tijd 
nodig om met nieuwe bewoners en 
een nieuwe werkwijze weer 
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activiteiten voor de verschillende 
groepen in de wijk op te zetten.  

5. Het oude badhuis is eigendom 
van de gemeente. Waarom 
moeten wijkbewoners en de 
Wijkcommissie meepraten over  
Buurthuis Laares? 
 In de jaren ’70 hebben de 

wijkbewoners het vroegere 
badhuis omgebouwd tot een 
buurthuis. De gemeente heeft de 
bewoners in 1979 zeggenschap 
gegeven over het pand. De 
gemeente heeft tot nu toe niet 
kunnen aantonen dat de bewoners 
afstand hebben gedaan van deze 
zeggenschap. De Wijkcommissie 
vindt het daarom vanzelfsprekend 
dat bewoners meebeslissen over 
de toekomst van hun buurthuis.  
Bovendien zijn er met geld van het 
Oranje Fonds verschillende zaken 
voor de wijkbewoners aangeschaft, 
zoals keukenspullen en 
spelmateriaal voor de jeugd. Een 
buurthuis is een logische plek voor 
de ‘spullen van de buurt’, zodat ze 
beschikbaar zijn voor de bewoners. 

6. Is een buurthuis nog wel van 
deze tijd? 
 Juist in deze tijd blijkt een buurthuis 

nog steeds van belang te zijn.  
Onlangs is in de wijk 
Stroinkslanden een nieuwe 
voorziening gecreëerd. De 
gemeente verwacht meer 
zelfwerkzaamheid van bewoners 
en wijkcommissies, o.a. door het 
instellen van ‘wijkbudgetten’. De 
vrijwilligers moeten hun plannen 
ergens kunnen presenteren, zodat 
ook andere bewoners zien wat er 
met hun wijkbudget gaat 
gebeuren. 
Zo’n centrale plek moet 
laagdrempelig zijn. Dat betekent 
dat er geen financiële of andere 
belemmeringen moeten zijn om 
gebruik te maken van die centrale 
plek, kortom een modern 
buurthuis. Een laagdrempelige plek 

waar ook de wijkagent, 
woningcorporaties en andere 
functionarissen te vinden zijn. 

7. Heeft de Wijkcommissie met de 
partners in de brede school 
gepraat over het buurthuis? 
 Ja, natuurlijk, maar de plannen 

lagen al vast.  
Helaas zijn de partners in de brede 
school niet in staat om de functie 
van buurthuis te handhaven, want 
dat vraagt extra financiën. Een 
buurthuis is moeilijk 
kostendekkend te krijgen, dus 
moeten partijen garant willen 
staan voor exploitatiekosten. 
Niemand kan of wil dit. Dat is ook 
de reden waarom er geen keuken 
in de plannen is opgenomen, 
hoewel basisschool, bso, 
kinderwerk en buurtbewoners daar 
dankbaar gebruik van zouden 
maken. 
De basisschool wil de eerste tijd uit 
eigen middelen personeel inzetten 
voor de receptie van de brede 
school, maar als er nieuwe keuzes 
gemaakt moeten worden, dan kan 
deze personele inzet komen te 
vervallen. 

8. Het bezwaar van de 
Wijkcommissie tegen de 
(ver)bouwplannen voor brede 
school La Res is schadelijk voor 
de school. 
 De Wijkcommissie vindt het erg 

jammer als de school hieronder 
lijdt, maar het is de keuze van de 
gemeente Enschede geweest om 
de drie gebouwen in één aanvraag 
op te nemen. De Wijkcommissie 
heeft geen bezwaren tegen de 
plannen van Consent met 
Rozenstraat 98. Het bezwaar richt 
zich tegen de plannen die SKE en 
Alifa met Tulpstraat 67 hebben. 

9. Is de Wijkcommissie op de 
hoogte van de brief die door 
ouders in de Violenstraat is 
opgesteld, tegen het 
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bezwaarschrift van de 
Wijkcommissie? 
 Nee. We hebben geen brief gezien 

en er is ook geen contact met de 
Wijkcommissie opgenomen. We 
hopen dat bewoners die het niet 
eens zijn met onze zienswijze zich 
rechtstreeks tot ons richten, zodat 
we hierover in gesprek kunnen. 

10. Welke aanvulling wil de 
Wijkcommissie op bovenstaande 
geven? 
 De Wijkcommissie streeft er naar 

om de belangen van alle 
wijkbewoners te beschermen.  
In het geval van de brede school is 
blijkbaar het idee ontstaan dat de 
Wijkcommissie het basisonderwijs 
van de kinderen onmogelijk wil 
maken. Dat is absoluut niet het 
geval. De Wijkcommissie vindt 
echter dat goed onderwijs niet ten 
koste van andere zaken mag gaan. 
Vooral omdat we mogelijkheden 
zien voor win-win situaties. Maar 
dan moeten de verschillende 
partners en bewoners over hun 
eigen heg willen en kunnen 
kijken.  
In gezamenlijkheid is veel 
mogelijk. Dat hebben 
wijkbewoners in de jaren ’70 
aangetoond en dat kan ook in een 
moderne samenleving.  
 
 

------------------------------------------------------ 

 
SCHAAKVERENIGING PARK 

STOKHORST 
Het schaakseizoen van SV Park Stokhorst is 
weer begonnen. Elke maandagavond wordt er 
gespeeld in de boerderij ’t Volbert te Enschede. 
Meer informatie op de website van de 

vereniging 

www.svparkstokhorst.nl of bij de secretaris, 
telefoon 053-4353792. 
 
----------------------------------------------------- 
 
 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011 
OPEN DAG / VERKOOPDAG / OPEN 

DAG 
 

De Stichting 55 plus houdt op zaterdag 19 
november a.s. een open dag. 

Van 10.00 tot 15.00 uur zijn cursisten, 
cursusleiding en bestuur aanwezig om  

u te informeren over het brede scala van 
activiteiten voor en door 55 plussers. 

Van tekenen/schilderen tot linedance. Van bridge 
tot taalcursus.  

Van klassieke muziek tot beleggen. Bijna teveel 
om op te noemen. Ook worden er werkstukken 
verkocht die de cursisten/deelnemers hebben 

gemaakt.  
Kom dus kijken en neem uw vrienden en 

kennissen mee.  
’t Pluspunt, Hoge Bothofstraat 45 (voormalige 

Polaroid gebouw) 
Voor meer info: www.55plus-enschede.nl of tel. 

053 - 432 20 81. 
 

OPEN DAG / VERKOOPDAG / OPEN 
DAG 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 
 
------------------------------------------------------- 
 
KLEDINGBEURS RODE KRUIS 12 
november 2011. 
 
Afdeling Enschede van het Rode Kruis houdt 
op zaterdag 12 november a.s. weer een 
kleding-speelgoed-boekenbeurs van 9.30 – 
12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur aan de 
Blekerstraat 81. Vanaf 13.00 uur kost elk 
kledingstuk € 0,50. De opbrengst komt ten 
goede aan het Rode Kruis. 
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Het kinderpers bureau zoekt nieuwe leden. 
Het kinderpers bureau mag elke maand een 

pagina in de wijkkrant van de laares 
publiceren. Daar kan je ons van kennen en 
ook denken we mee over activiteiten voor 
kinderen in de buurt. We organiseren en 

voeren deze acties ook uit. De voorgaande 
namelijk: acties watersplash spektakel, de 
eier zoek actie en onze kleur wedstrijd 

waren een groot succes. 
Ben jij ouder dan 9 jaar, geïnteresseerd en 
kan jij op donderdagen van 15.30 tot 16.30 

meld je dan nu aan. Mail naar 
kpb.laares@gmail.com en laat een bericht 

achter.  
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WIJKINFO    LAARES 
 
 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 
Tulpstraat 22         Enschede         436 87 78 
Gemeentelijk Contact Centrum         (GCC) 
Stadsdeelbeheer Centrum              481 76 00 
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot   481 58 50 
dr.Benthemstraat 54 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                          484 89 00 
Domijn (€ 0,07/min.)            0900-3350335 
www.domijn.nl 
De Woonplaats (€ 0,10/min.)        0900-9678 
www.de-woonplaats.nl 
 
St.Stedelijk Wonen           434 35 65 
Hoek v.Alphenstraat-dr.Benthemstraat 
Boekenbus     woensdag 18.00-20.00 uur 
Hoek Floraparkstraat-Laaressingel  
 
Websites met info over Laares: 
www.delaares.eu          (Frank Goldstein ) 
www.enschede.nl     (Gemeente Enschede) 
www.basisschool-la-res.nl  
www.tctubantia.nl                        (krant) 
www.gcoe.nl         (gezondheidscentrum) 
 

 
 
 

Spoedeisende   Hulp          112 
  
Wijkagent                                 Ivonne Terpstra 
Politie Algemeen                  0900-8844                                                                                                                          
Meld Misdaad Anoniem                   0900-7000 
Milieupolitie                       481 58 58 
Controleur hondenoverlast: 
Jos Hassink                     481 59 07 
 
  
Wijkcommissie in het Buurthuis 
 Alléén tijdens spreekuuur.  Woensdag 
 van 10:00 tot 12:00uur              432  57 22 
 e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com  
 
Projectmedew. Stadsdeel Centrum 
Marieke Wichern                481 72 75 
Huismeester van de Woonplaats  
Herman Notkamp               432 75 22 
    
Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65                  432  57 22 
 
Gem.Enschede                481 81 81 
Project manager Laares   
Bert ter Horst                   481 53 49 
 

 
 
 
Deze zijn er ook alweer! 
 

 
 
 
 



 12 

  
 

 

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 

 
 
 

Gezond   
 

      
    kun je leren…… 

 
HEEFT U: 

 Een houdingsafwijking? 
 Nek- en schouderklachten? 
 Spierspanningshoofdpijn? 
 Lage rugpijn? 
 Hyperventilatie? 
 Een chronische aandoening? 

 
WELLICHT KUNNEN WIJ U HELPEN! 

 
Praktijk voor oefentherapie 

Cesar en Mensendieck 
Marloes Hammink en Ingrid Taken 
Gezondheidscentrum Oosterpoort 

Oosterstraat 2-13, 7514 DZ Enschede 
Tel. 053-4352278 

www.oefentherapieoosterpoort.com  
 

Nu ook zonder verwijzing! 
 

 

Maatschap Fysio- en Manuele therapie                   “Het Stokhorst e.o.” 
                                                                                                            Sinds 1973 een vertrouwd adres en sterk in kwaliteit! 
Alle vormen van FYSIOTHERAPIE 
Voor persoonlijke en individuele benadering 
Behandeling ook zonder verwijzing mogelijk!  
Praktijk adres: (Winkelcentrum Stokhorst) 
Pioenstraat 26 – 27 
7531 KC Enschede 
Tel: 053 – 4334176 
www.fysiostokhorst.nl  
                                                                                                      KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten 
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl                                       Jacques Bakker  -  Ronald Lassche  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink    


