
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wijkcommissie gaat verhuizen!! 
 
Omdat het buurthuis verbouwd gaat worden, zijn we al langere tijd bezig met  
een nieuw onderkomen. Voor de openbare wijkcommissievergaderingen kunnen  
we vanaf februari terecht in de: 
 
Spaanse Sociëteit, Laaresstraat 27, 7514 ZA Enschede.  
 
Openbare vergadering 9 februari het thema:  
 
Verkeerscirculatieplan Laares. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 36 - Nummer 2 – Februari 2012 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 

Verder in dit nummer Nieuws vd Wijkcommissie - KPB – Wijkagent – Info Begoniastraat – 
Eenrichtingsverrkeer - Wijkinfo Laares – Gezocht -  Inleveren kopy  voor 19 februari. 
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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 



NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
De wijkcommissie gaat verhuizen!! Omdat het buurthuis verbouwd gaat worden, zijn 
we al langere tijd bezig met een nieuw onderkomen. Voor de openbare 
wijkcommissievergaderingen kunnen we vanaf februari terecht in de Spaanse Sociëteit, 
Laaresstraat 27, 7514 ZA Enschede.  
 
Het thema van de openbare wijk-commissievergadering van 9 februari is:  

 
Verkeerscirculatieplan Laares. 

 
Tijdens deze vergadering zal de verkeerskundige van de gemeente, Jeroen Lieverdink, het 
meest actuele plan voor de Laares komen toelichten. Verderop in deze wijkkrant vindt u 
de tekening met de rijrichtingen en meer informatie omtrent het verkeersbesluit dat op 
grond van deze tekening genomen zal worden. 
 
Wijkbudget 
Op 30 januari start de gemeentelijke promtotiecampagne “Jij maakt de buurt”. In de stad 
zullen posters komen te hangen, in Huis aan Huis komt veel informatie te staan en de 
website www.jijmaaktdebuurt.nl wordt geactualiseerd. Via de website www.delaares.eu 
kunt u informatie opvragen. 
 
Hebt u zelf een idee, kom er mee naar de wijkcommissie, de website of naar 
stadsdeelmanagement. Het wijkbudget is voor de hele wijk en ook uw idee kan  haalbaar 
zijn als er in de buurt voldoende draagvlak voor is. Ideeën kunnen tot 1 april 2012 worden 
ingediend, daarna moet het totale budget van De Laares over de ingeleverde ideeën 
verdeeld worden. 
 
Aldenkamp-plantsoen 
In de wijkcommissie is het idee ontstaan om voor de inrichting van het speelveld aan de 
Rozenstraat/Leliestraat een deel van het wijkbudget te reserveren voor een “kunstwerk – 
naambord”. Er is aan de gemeente voorgesteld om dit speelveld “het Aldenkamp-
plantsoen” te noemen. De gemeente gaat hiermee akkoord. Verderop in de wijkkrant staat 
de advertentie voor een beeldend kunstenaar uit De Laares die samen met de 
wijkcommissie dit idee wil uitwerken. 
 
Voor de uiteindelijke realisering van dit plan kan een deel van het wijkbudget worden 
ingezet. Mocht u het hiermee niet eens zijn, neemt u dan contact op met de 
wijkcommissie. 
 
Nationale Ombudsman 
Het dagelijks bestuur van de wijkcommissie heeft een verzoek naar de nationale 
ombudsman gestuurd. Daarin wordt gevraagd om de gemeente Enschede te laten 
antwoorden op de klacht/vragen die we op 3.11.2011 hebben gesteld. U kunt deze brief 
teruglezen op de website www.delaares.eu   
 
Spreekuur 
Het maandelijkse spreekuur voor wijkbewoners op de derde maandagmorgen van de 
maand komt per direct te vervallen. 
  

 In februari en maart is de wijkcommissie op de volgende woensdagochtenden niet 
bereikbaar in Buurthuis Laares: 15 februari , 29 februari , 7 maart , 14 maart 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 2 nummer 2 

1 februari 2012 

    KinderPersBureau Laares 

Roos 
Hallo, ik ben Roos en ik ben 8 jaar. 
Ik ben een nieuw lid van het kinderpersbureau. Ik vind 
het leuk om te dichten. Daarom ga ik mezelf voorstellen 
met een gedicht! 
  
Ik ben Roos. 
En rijmt op framboos. 
Ik ga aan de Rozenstraat wonen. 
En ik mag elke week komen. 
Bij mijn vader in huis. 
Wie is er bang voor een muis!? 
Ik heb een hele fijne bank. 
Mijn maat is heel slank. 
Maar ik hou wel van mijn moeder. 
En mijn zusje ze lijkt wel een loeder. 
Ze wil altijd alles hebben. 
Wat op de reclame komt. 
En we hebben geen hond. 

Emilie 
Hallo, ik ben Emilie en ik ben 10 jaar. 
  
Ik wil graag meedoen met het Kinderpersbureau. 
Gedichten schrijven, schrijven over gevoelens lijkt mij 
leuk. 
Ik heb nog niet meegedaan met activiteiten van het KPB. 
Het is altijd gezellig bij het KPB. 
Het lijkt mij wel leuk dat er een kinderkamertje komt met 
zitzakken en een tafeltje met spelletjes. Waar je samen 
kunt spelen.  
Opgroeien begint het best met spelen.  
Ook een plek waar kinderen rustig kunnen praten vind ik 
wel een goed idee. 

Thomas Eva 
Zoals je kunt zien is het uiterlijk van onze pagina een 
beetje aangepast. Als je commentaar of ideeën hebt 
kan je die mailen naar kpb.laares@gmail.com. 
 Op 27 januari hebben een aantal kinderen uit de wijk 
cupcakes gebakken voor de bewoners van het 
Tiggelhof. De volgende dag hebben we de cupcakes 
deur aan deur uitgedeeld. Ook hebben we een aantal  
vragen gesteld aan de bewonerscommissie van het 
Tiggelhof. 
1. Wat is de Tiggelhof? 
 Antwoord: Een woningencomplex voor 55+ 
2. Vindt u het idee van de cupcakes, leuk bedacht? 
 Antwoord: Ja heel erg 
3. Wat voor werk doet u? 
  Antwoord 1: Voorzitter Bewonerscommissie 
 Antwoord 2: Barkeeper 
 Antwoord 3: Onderhoudsman 
4. Met hoeveel personen werken jullie hier? 
 Antwoord: Met 6 Personen 
  

Wij van het Kinderpersbureau hebben aan de kinderen 
in de buurt gevraagd wat zij graag voor activiteiten in 
de buurt zouden willen. Wij zullen proberen daar 
zoveelmogelijk van te organiseren. Hier is alles nog een 
keer op een rijtje! 
 Balspelen: voetbal, basketbal, sneeuwballengevecht en 

volleybal 
 Tikkertje, buitenspelen 
 Verkleden, toneelstukje 
 Opmaken 
 Spelletjes middag, bordspellen 
 Legoclub 
 Schaatsen 
 Badminton 
 Poppetjes maken, knutselen 
 Disco 
 Judo 
 Sporten 



 
Van de wijkagent:  
 
Uit een wijkenquête van ruim 1 jaar geleden, heb ik begrepen dat 
de wijk graag een wijkspreekuur van de wijkagent wil.  
 
Mede om die reden heb ik dan ook besloten een wijkspreekuur te 
realiseren in het buurthuis aan de Tulpstraat 65. Ik ben daar elke 
maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur. 
Dit spreekuur bestaat nu één jaar. De opkomst vanuit de wijk is 
minimaal. 
 
Ik realiseer mij dat veel mensen overdag werken en om die reden 
niet dit spreekuur kunnen bezoeken. 

Daarom wil ik graag respons van u als wijkbewoner. 
Welke dag zou u het best uitkomen om een wijkspreekuur te bezoeken!  
En welke tijdstip komt u het beste uit! 
    
Deze informatie ga ik verzamelen om te kijken wat de wensen van de bewoners zijn. 
U kunt mij mail op:  ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl. 
 
Graag hoor ik van U. 
 
Vriendelijk groet, 
Ivonne Terpstra 
  
 
 
 
 

 

 



 
 
 
Verslag CONCEPT 
 
Onderwerp   :    Informatieavond Begoniastraat 
 
Datum van de vergadering :   26 januari 2012 
Plaats van de vergadering :   Buurthuis Laares 
 
 
Aanwezig (namens) :   Gemeente Enschede:  

I. Hulsebos,  J. Lieverdink 
Wijkcommissie Laares:  
Bewoners: circa 15 

Verslag verzonden aan           :   Wijkcommissie Laares, gemeente Enschede (HOR, PMBE, PBE, SO, SDC, 
VSU), WOM, wijkagent                                                    
 

Nr.  Inhoud 
 

1. Opening 
Jeroen Lieverdink heet iedereen welkom en licht het programma van deze avond toe. 
 

2. Betaald parkeren Begoniastraat 
 Ivo Hulsebos licht de procedure toe van de enquete “draagvlak betaald parkeren”. Op 1 maart 

eindigt de reactietermijn en zal bekend  gemaakt worden of en waar betaald parkeren wordt 
ingevoerd 

 bewoners vragen of er meer gehandhaafd kan worden, zonder betaald parkeren. ACTIE JL. 
Aandacht wordt gevraagd voor parkeren thv uitritten en op het Begoniaplein, foutparkeren op 
trottoir en in groen en het stallen van handelswaar door de garage Jasmins Cars in de 
Laaresstraat.  

 Jeroen Lieverdink adviseert bewoners om klachten te melden bij de gemeente  
 De wijkraad verzoekt ook betaald parkeren in te voeren in het “onbewoonde” gedeelte van de 

Minkmaatstraat ACTIE IO 
 De wijkraad verzoekt om een afschrift van de enquete ACTIE IO 

 
3. Rijrichting Begoniastraat 

 De bewoners krijgen de gelegenheid hun voorkeur voor de rijrichting in de Begoniastraat aan te 
geven. De voorkeur is aangegeven op de bijgevoegde kaart Verkeerscirculatie Laares 

 
4. Inrichting 

Tijdens het overleg worden diverse vragen gesteld over inrichting. De volgende afspraken zijn 
gemaakt: 
 Toegezegd wordt dat in het voorjaar een snelheidsmeting wordt gehouden in de Begoniastraat 

ACTIE JL 
 Uitgezocht wordt de planning van het woonrijp maken van het westelijke deel van de 

Laaresstraat en de aansluiting Minkmaatstraat-Begoniastraat ACTIE JL 
 Aandacht wordt gevraagd voor diverse actiepunten uit de laatste schouw. Jeroen Lieverdink 

brengt deze punten (bescherming gras bomen Minkmaatstraat, veiligheid Minkmaatstraat-
Begoniastraat, informeel voorrangsgedrag Rozenstraat-Oosterstraat, hoge uitritconstructie 
Minkmaatstraat-Oldenzaalsestraat, haag hoek Begoniastraat-Rozenstraat) onder de aandacht 
van Stadsdeel Centrum ACTIE JL. 

 
5. Vervolg 

 Het gewijzigde voorstel wordt 9 febrauri as gepresenteerd aan de gehele wijk in de openbare 
wijkcommissievergadering 

 Daarna worden de benodigde verkeersbesluiten in procedure gebracht en de verkeersborden 
geplaatst conform het besluit 

 
 
 

 



 
 
Eenrichtingsverkeer Laares 
De gemeente Enschede presenteert in de wijkraadsvergadering van 9 februari het voorstel 
Eenrichtingsverkeer Laares. Om een aantal redenen is er voor gekozen om in veel straten in de 
Laares eenrichtingsverkeer in te stellen. De straatbreedte kan daardoor smal zijn, waardoor er 
bredere trottoirs of meer parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden. Ook wordt het voor doorgaand 
verkeer minder aantrekkelijk gemaakt door uw wijk te rijden.  
 
Hoe het eenrichtingsverkeer zal worden vorm gegeven, is op verschillende manieren besproken 
met diverse betrokkenen waaronder de bewoners van de wijk Laares. Dit heeft ertoe geleid dat 
het oorspronkelijke voorstel is gewijzigd. Het definitieve voorstel van het eenrichtingsverkeer in uw 
wijk is afgebeeld op de bijgevoegde kaart. In de komende wijkvergadering wil de gemeente dit 
voorstel toelichten en uw vragen beantwoorden. 
 
Na dit overleg zal de juridische procedure voor het eenrichtingsverkeer worden opgestart. In de 
loop van het eerste kwartaal van 2012 zal het zogenaamde verkeersbesluit worden gepubliceerd 
op de gemeentepagina van de Huis-aan-Huis. Vanaf die datum heeft u de mogelijkheid om binnen 
6 weken eventuele zienswijzen in te dienen tegen het eenrichtingsverkeer. Daarna worden de 
verkeersborden op de juiste manier geplaatst. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT  
 
 
Mama Kwijt 
Peuter van peuterspeelzalen Alifa worden voorgelezen tijdens Nationale Voorleesontbijt 
 
Woensdag 18 januari 2012 beginnen de Nationale Voorleesdagen met Het Nationale Voorleesontbijt. Op 
deze ochtend wordt er in het hele land voorgelezen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of scholen 
door een groot aantal bekende Nederlanders of plaatselijke bekendheden. Ook bij de peuterspeelzalen van 
Alifa worden de kinderen voorgelezen door een gastlezer. De directeur en de MT leden van Alifa, raadsleden, 
brandweermannen en grootouders worden uitgenodigd om een boek voor te lezen voor het ontbijt. Na het 
voorlezen wordt er gezamenlijk met de ouders, de kinderen en de gastlezer ontbeten op de peuterspeelzaal.  
 
De peuterspeelzalen van Alifa gaan met de kinderen naar peutervoorstellingen die wordt gegeven in de 
bibliotheek Enschede. Vier weken lang kunnen de peutergroepen gratis naar een voorstelling die door 4 
verschillende poppentheaters worden verzorgd en geïnspireerd zijn door het Prentenboek van het jaar. In 
2012 is het Prentenboek van het jaar “Mama kwijt” van Chris Haughton.  
Voor de ontvangst van de kinderen  zijn de medewerker van de bibliotheek verkleed als de figuren uit het 
Prentenboek om het boek zo nog meer tot leven te brengen. Voor de peuters is het een ware beleving.  

 
 
 



 
WIJKINFO    LAARES                                 Ophalen oud papier in 2012  : 
                                                                                 2 feb - 1en29 mrt -26 apr- 31 mei 
                                                                                -28 jun -6 sep -4 okt -1 en 29 nov. 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 

Tulpstraat 22         Enschede         436 87 78                            Hier had uw  
Gemeentelijk Contact Centrum         (GCC) 

Stadsdeelbeheer Centrum              481 76 00                                 reclame  
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot    481 58 50 

dr.Benthemstraat 54                                                                         of verhaal 
Woningbouwcorporaties                                                                      
                                                         

Ons Huis                           484 89 00                                    kunnen 
Domijn (€ 0,07/min.)            0900-3350335                    
www.domijn.nl 

De Woonplaats (€ 0,10/min.)         0900-9678                                      staan 
 
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     ( regionaal dagblad )                              
www.gcoe.nl   (gezondheidscentrum oost) 
 
Spoedeisende   Hulp          112                        
  
Wijkagent                                 Ivonne Terpstra 
ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl.                                      
Politie Algemeen                  0900-8844        Gem.Enschede              481 81 81                                                                                                                                    
Meld Misdaad Anoniem                   0900-7000           Project manager Laares                                                                                 
Milieupolitie                       481 58 58            Bert ter Horst                  481 53 49 
Controleur hondenoverlast: 
Jos Hassink                     481 59 07           Buurthuis Laares Tulpstraat 65    onbekend 
Red een Dier                         144 
  
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 
 
 
 

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



GEZOCHT 
 

 
 

CREATIEVE BUURTGENOTEN 
 

die de naam Aldenkamp Plantsoen willen vormgeven. 
 

De strook tussen Leliestraat-Rozenstraat-(toekomstige)Papaverstraat wordt dit jaar omgetoverd tot 
het ‘Aldenkamp Plantsoen’. De inrichting van deze groene wijkvoorziening is door de WOM en 
buurtbewoners uitgewerkt. 
De wijkcommissie Laares heeft het initiatief genomen om het buurtplantsoen te vernoemen naar 
Hendrik Jan Aldenkamp, de man die zich vorige eeuw als verzetsman en gemeenteraadslid heeft 
ingezet voor de bewoners van Enschede. Bovendien stond hij aan de wieg van de wijkcommissie 
en van buurthuis Laares. Zie ook het boek “Zo was de Laares”. 
 
De eisen voor het ‘naambord – kunstwerk’ zijn: 

 
 ‘hufter-proof’  

een beeltenis van Aldenkamp verwerken 
passend binnen het ‘wijkbudget’ concept 

 
De ontwerpschetsen voor het ‘naambord – kunstwerk’ moeten vóór 8 maart worden ingediend. 
Aanleveren kan digitaal via wijkcommissielaares@gmail.com of tijdens de vergadering in de 
Spaanse Sociëteit op 9 februari 2012 van 20.00-22.00 uur, of bij het secretariaat van de 
wijkcommissie, Laaressingel 114. 

 



 



 

 

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  -  Henk Schasfoort  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink  -  Ronald Lassche 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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



SCHETSONTWERP PARK DE LAARES

27       oktober       2011



SCHETSONTWERP PARK DE LAARES

VAllei

legendA

zoneren VerblijVen

3 beloofde grote bomen
als kastanje, plataan

diverse bomen
als sierappel, berk

hagen
haagbeuk

glooiend grondwerk, gras

gras met kruidenmengsel

zand (evt houtsnippers)

speelobjecten
‘Pannenkoek’met korfschommel, glijbaan

boomstammetjes
lange liggend of staand

rioolbuizen opgenomen in grond-
werk

bank 
met leuning, zonder leuning

kunstwerk octopus

27    oktober  2011


