
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Samen eten in de Laares! 

Het Leger des Heils, de RIBW en Wijkcommissie Laares organiseren 
Samen een heerlike eetgelegenheid voor u  

Waar: Leliestraat 2 (Leger des Heils)Enschede 
Wanneer: 10 Oktober , 20 November en 17 December 
Tijd: 18.00 uur Kosten € 2,50 (aan de deur betalen) 

Om niemand met een  leeg bord te laten staan, meld u zich een 
week van tevoren aan  TEL 053-4807720  of mailen naar 

wijkcommissielaares@gmail.com 
bijzondere dieet-wensen graag even melden! 

             zie formulier elders in dit blad    

  U bent van Harte Welkom! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 38 – Nummer 7- 2014 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie – Biljarten – stukje schrijven – Ditjes en Datjes Markt -  
Wijkbudgetten - Wijkinfo Laares – Zomerschool LaRes – Inleveren kopij 18 September   



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
www.arnoldschouwink.nl,  Rozenstraat 12 Enschede, 06-51156910 of bgg 06-15360765 
De timmerman voor al uw timmerwerkzaamheden in en om het huis. van dakraam tot dakkapel, van carport, 
tot zolders aftimmeren, kasten maken enz, in het bezit van het keurmerk voor kwaliteits vakman. 

 

 

 
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 

 

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



Nieuws van de wijkcommissie 
 

Mooie zomer 
Dit jaar zijn we getrakteerd op een prachtige zomer, wel was 19 au-
gustus één van de koudste dagen van de eeuw. Iedereen is terugge-
keerd van vakantie en gaat weer naar school of aan het werk. 
Wijkcommissie Laares heeft deze zomer niet stil gezeten, zoals u hier 
kunt lezen. 
 

Wijziging bestemmingsplan de Laares en informatie avond 
Net voor de zomer vakantie rolde een concept bestemmingsplan “Laares 2014” door de bus. Bij dit 
bestemmingsplan was het voornaamste doel het actualiseren van het oude bestemmingsplan uit 
2004 en “Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe bebouwing en voor-
zieningen op gronden langs de Begoniastraat en in het gebied begrensd door Laaressingel, Papa-
verstraat, Rozenstraat en Leliestraat.” 
 

Zaken die aan de orde komen in het bestemmingsplan zijn inrichting van de wijk met betrekking 
tot bijvoorbeeld verkeer, groenvoorzieningen, woningen, bedrijven, monumenten in de wijk. Daar-
naast gaat het bestemmingsplan ook in op bijvoorbeeld geluidsoverlast, bodemkwaliteit en -
verontreiniging, waterafvoer. Ook is er aandacht voor de braakliggende en nog te bebouwen ter-
reinen in de wijk, zoals het “Papavercomplex” en het terrein aan de Oosterstraat. 
 

In een gesprek met de gemeente is het bestemmingsplan aan de wijkcommissie ook mondeling 
toegelicht. Deze toelichting had onder ander betrekking op de gewijzigde hindercontour van het 
Polaroid terrein. Hierop is door de wijkcommissie een advies over het concept bestemmingsplan 
uitgebracht. 
De wijkcommissie heeft daarin aangegeven dat zij het betreurt dat het bestemmingsplan in de va-
kantieperiode is voorgelegd, waardoor er geen gelegenheid was om het concept-plan tot in de de-
tails door te nemen en voor te leggen aan de wijkbewoners. 
In het concept-bestemmingsplan staan een aantal feitelijke onjuistheden met betrekking tot de 
aanwezige bedrijven. De gemeente geeft aan dit niet te kunnen actualiseren omdat deze gegevens 
niet bekend zijn. 
Ook heeft de wijkcommissie vragen gesteld over de beschreven wateroverlast in de wijk. In het 
bestemmingsplan komt naar voren dat dit uitsluitend in de Minkmaatstraat aan de orde is. In het 
bestemmingsplan is echter een passage opgenomen die gebaseerd is op modelberekeningen die 
zijn uitgevoerd, in plaats van op de werkelijk optredende problemen. 
Verder heeft de wijkcommissie vragen gesteld over de geluidsoverlast in de wijk en het akoesti-
sche onderzoek dat is uitgevoerd. 
Inmiddels is ook het bestemmingsplan Laares 2014 vanaf 21 augustus in te zien. Dit is aangekon-
digd in de Huis-aan-huis van 20 augustus 2014.  
 

Op 3 september 2014 zal van 20.00 – 21.00 uur een informatie avond plaatsvinden over 
het bestemmingsplan in Buurthuis Laares, Tulpstraat 65. 
 

Zoals in de vorige editie van de wijkkrant is besproken is er een nieuw 
bestemmingsplan voor het Polaroid terrein vastgesteld. Dit is aange-
kondigd in de Huis-aan-Huis van 23 juli 2014 en ligt ter inzage. Hierin 
is inderdaad de hindercirkel rond het Polaroidterrein aangepast. 
 
 
 



Werkzaamheden aan de weg 
Zoals iedereen al heeft kunnen zien wordt er gewerkt aan de nieuwe 
kruisingen in de Begoniastraat, de Laaresstraat, de Anjelierstraat en de 
Klaproosstraat. Tijdens de bouwvak heeft het werk een tijdje stil gele-
gen, maar het lijkt er wel mooier op te worden. Hopelijk wordt er nu 
ook wat rustiger gereden. 
 

Asfalteren van het buurtplein 
Stadsdeelbeheer heeft toegezegd om het buurtplein opnieuw te asfalteren in kleur. Aan de inde-
ling worden geen veranderingen aangebracht. Er zal een aanvraag ingediend worden bij de wijk-
budgetten om de groenstrook nog verder in te richten. Het asfalteren gaat in elk geval nog 
plaatsvinden voor de officiële opening op donderdag 25 september, naar verwachting tussen 8 en 
12 september.  

 

Samen eten in de Laares 
Het is dan eindelijk zover: we kunnen samen gaan eten in de Laares. De uitnodi-
ging kunt u vinden in deze wijkkrant. We willen ook zeker mensen uitnodigen om 
met hun kinderen te komen eten. De eerste keer gaan we op burendag samen een 
BBQ houden. Voor de overige dagen kunt u zich opgeven. 

 

Burendag 27 september 2014 en Ditjes en Datjes markt  
U kon het al eerder lezen op deze plek, maar ook verderop in de wijkkrant en op Facebook 
https://www.facebook.com/groups/delaares/, op 27 september is het zover. 
We verwachten u allemaal en mocht u iets willen verkopen kunt u zich ook nog aanmelden. 
 

Openbare vergadering 2e donderdag in oktober 
Donderdag 9 oktober is de eerstvolgende openbare vergadering van wijkcommissie Laares om 
20.00 uur in Buurthuis Laares, Tulpstraat 65. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BILJARTEN ook voor U. 
Wist u als wijkbewoner van de Laares dat bij biljartpaleis Stokkers diverse biljart verenigingen ac-
tief zijn. We hebben een aantal gezellige middag clubs , die zowel onderling als op wedstrijd nivo 
spelen. Kijk eerst eens rond , lid worden van een vereniging die speelt in Biljartpaleis Stokkers kan 
altijd. OF 
Kom eens kijken bij de iets serieuze wedstrijd sport op diverse nivo’s , meestal s’avonds . 
Misschien ook iets voor u. Voor 10 euro in de maand kun je lid worden van de KNBB en mag je 
wedstrijden spelen tegen andere clubs die ook aangesloten zijn bij de KNBB. 
 
Of  gewoon gezellig s’avonds met je vrienden of buurtjes een partijtje biljarten. 
 
Binnenkort kun je hier ook het nieuwe door de KNBB geïntroduceerde spel  5-BALL spelen. 
De telling is hierbij een beetje afgekeken van de dart sport en houd in ,dat je kunt beginnen met 
51 , 101 of 151 punten  en door de verschiillende ballen (5 in 
totaal met elk een eigen waarde) te raken , moet je precies op 
nul uitkomen. 
We stellen als bc Stokkers voor om  eens een keertje langs te 
komen en uiteraard zijn zowel  
dames als heren van harte welkom.  
Biljartpaleis Stokkers 
Oldenzaalsestraat 128 
Enschede 
 
Bestuur bc Stokkers.           http://www.bcstokkers.nl 



 

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  -  Karolien Levink 
of info@fysiostokhorst.nl                                                                     Ronald Lassche 



Stukje schrijven? 
Vanaf de wijkkrant van oktober as. zal ik al schrijvend mijn bijdrage leveren aan de wijk-
krant van de Laares. Mijn naam is Bianca de Kooter en woon sinds 2008 in de Laares. Als 
ik als iemand vertel dat ik in de Laares woon, komen de verhalen over vroeger vanzelf. ‘Ik 
ben niet van hier’, dus daar wil ik meer van weten! De komende maanden duiken we in 
het archief voor vergeten verhalen, als herinnering voor bestaande wijkgenoten en ‘nieu-
we’ geschiedenis voor nieuwe wijkgenoten. Reacties en verhalen zijn welkom. Misschien 
kent u nog iemand met een bijzonder verhaal? Laat het me graag weten via : 
wijkkrantlaares@hotmail.com. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ditjes en Datjes Markt Laares    
Beste Buurtbewoners,  
Nog een paar weken en dan is het: 
zaterdag 27 september burendag en de  
Ditjes en Datjes Markt. 
Voor de markt hebben wij een aantal super leuke aanmel-
dingen binnen gekregen, o.a. 
- Voor de kinderen broodjes knakworst/Ranja 
- Sieraden  
- Poppenkleding 
- Demonstratie Temari 

En nog veel meer kramen met verrassingen, ook voor de 
kinderen. 
Wanneer:  van  13.00  tot 16.00 uur markt 
 
Waar: Het Aldenkampplantsoen 
Als u denkt ik maak ook iets lekkers of iets anders leuks of u maakt muziek en u wilt dat graag 
met anderen delen dan kunt u zich nog aanmelden door een mail te sturen naar:  
wijkbudgetlaares@hotmail.com 
 
Noteer deze dag alvast in uw agenda. 
Wij hopen op mooi weer , veel bezoekers en veel gezelligheid . 
Tot ziens op onze Ditjes en Datjes Markt. 
Met vriendelijke groet,      Team Ditjes en Datjes Markt. 
 

Samen eten in de Laares! 
 

Het  Leger des Heils, de RIBW en Wijkcommissie Laares  
organiseren met elkaar een maaltijd voor iedereen in de wijk. Onder het genot van een 

heerlijke,  gevarieerde  maaltijd  kunt u elkaar ontmoeten en even gezellig 
bijpraten. Het lijkt ons leuk om u mogen ontvangen! 

 
Op  burendag,  27  september,  starten  we  met een grote, geheel verzorgde 

 

BarBeQue 
op  het Aldenkampplantsoen. U bent welkom vanaf 16.00 uur 

 



 



Wijkbudgetten 
Elk jaar is er geld beschikbaar voor de Laares, het zoge-
naamde wijkbudget. Samen met je buurtgenoten kun je 
beslissen waar dit geld aan uitgegeven wordt. Er zijn al 
een aantal aanvragen ingediend en ook vorig jaar is er 
dankbaar gebruik gemaakt van het wijkbudget. Denk bij-
voorbeeld aan het Speelpark Ooster-Es, de beschilderde 
elektriciteitskasten, het Aldenkamp-plantsoen en diverse 
straatfeesten. 
 

 

Voor het budget van 2014 (€13.100) is inmiddels een aantal 
ideeën ingediend, waaronder een buurtmoestuin en de ditjes-
en-datjes-markt op burendag. Hiervoor is een deel van het be-
schikbare wijkbudget gereserveerd.  
 

Maar er is nog steeds geld te besteden! Dien hiervoor een aan-
vraag in bij de Werkgroep Wijkbudgetten Laares (WWL) via 
wijkbudgetlaares@hotmail.com. De werkgroep heeft als taak 
wijkbudgetten te verdelen. De WWL bestaat uit Christine van 
de Ven, Judith van Oostrom, Jeanet Mourik, Gerrie Welcker en 
Walijne Weldink.  
 
 

Afspraken budget 
De WWL mag beslissen over projecten onder de €1000. De WWL stemt over de toekenning van 
aanvragen. Deze projecten worden achteraf in de wijkkrant gepubliceerd. Er kan bijvoorbeeld een 
aanvraag voor een straatfeest gedaan worden, waarbij het wijkbudget alleen kan worden 
aangevraagd voor (spel)materiaal voor activiteiten. Maximale bijdrage is  €10 per deelnemend 
huisnummer met een maximum van € 250,00. 
 

Voor grotere projecten, boven de €1000, wordt tijdens een openbare wijkcommissie vergadering  
gestemd. In de wijkkrant zal hierover van te voren een aankondiging worden gedaan. Wanneer de 
stemmen staken, wordt er ruggespraak gehouden met de Gemeente Enschede of wordt een 
aangevraagd budget slechts gedeeltelijke toegekend. Het wijkbudget wordt zoveel mogelijk 
evenredig verdeeld onder de door de Gemeente Enschede beschreven doelstellingen. 
 

Doelstellingen 
 Groen (geen onderhoud), bijvoorbeeld bloembakken, bomen etc. 
 Kinderen en spelen 
 Feesten en bestaande activiteiten 
 Kunst en cultuur 
 Onvoorzien 
    Voor straatfeesten wordt maximaal € 10,- per deelnemend huisnummer toegekend. Dit geld is 

niet bestemd voor eten of drinken.  
 

Aanvragen 
     Aanvragen bij voorkeur indienen vóór 1 april. 
     Tussendoor kunnen aanvragen voor kleinere bedragen door de WWL toegekend worden (zoals 

bij een straatfeest). 
     Grotere projecten (boven de € 1000,- ) kunnen ook na 1 april worden ingediend, daarbij dient 

de officiële aanvraagprodecure gevolgd te worden. 
     De ingediende aanvragen moet passen binnen de spelregels en kaders van het 

gemeenteraadsbesluit van 11 april 2011: 
Spelregels 
 het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving 
 het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders 
 het initiatief dient geen privé-belang 
 bewoners treden op als opdrachtgever 

Ditjes en Datjes Markt Laares 



 er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, de wijk of het dorp 
 het initiatief moet haalbaar zijn 
 
Kaders 
Activiteiten en projecten moeten gericht zijn op: 
 een schone en hele* leefomgeving 
 het vergroten van het veiligheidsgevoel 
 het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden 

 het stimuleren van duurzaam gedrag 
 het bevorderen van de leefbaarheid 
 het bevorderen van de sociale samenhang 
 het bevorderen van de arbeidsparticipatie  
* met hele bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare 
ruimte. 
 
Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde kaders te 
voldoen, maar aan één of meerdere kaders. 

 
 Bij grote projecten vooraf overleg met Stadsdeel management (SDM). 
 Elk groot project moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. 
 Kleinere projecten, mits onder € 1000,- kunnen door werkgroep beoordeeld worden, wat de 

werkgroep beslist is bindend. De toekenning wordt in de eerstvolgende wijkkrant gepubliceerd. 
 Bij aanvragen boven de € 1000,- wordt de aanvraag eerst in de wijkkrant gepubliceerd. 

Besluiten worden genomen op de openbare vergaderingen van de wijkcommissie, in februari, 
april, juni, oktober, december. Besluiten worden genomen na stemming in de openbare 
wijkcommissie vergadering door alle op dat moment aanwezige wijkbewoners.  
 

Overig 
 Leden van werkgroep mogen zelf maar 1 x per jaar een plan indienen 
 Wie een straatfeest organiseert schrijft een klein verslag voor de wijkkrant 
 De financiële afwikkeling/declaratie van de kosten dient in 1 keer te gebeuren.  
 
Kijk voor alle informatie over de besteding van wijkbudgetten op jijmaaktdebuurt.enschede.nl 
 

 
Voor al uw verbouw, Timme en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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



 



DE WIJKKRANT WORDT UITGEGEVEN DOOR STICHTING WIJKCOMMISSIE 
LAARES. 
Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en  
December om 20.00 uur de Spaanse Sociëteit. In juli en augustus is er géén vergadering. 
 
Voorzitter:                       Henk Hunink 
Begoniastraat 180-36         0624318298 
Secretariaat:                Angelie Braakman 
Laaressingel  72A    
wijkcommissielaares@gmail.com 
Penningmeester:          Hans v. Zuilekom  
Begoniastraat 180-6           430 67 73 
h.v.zuilekom@home.nl 
Leden:   
M. Kollen, T. Pril, B. Ringelink, I. Geerdink,  
en C. v.d.Ven 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.delaares.eu 
Webmaster: Vacant   webmasterlaares@gmail.com 
 
Redactie wijkkrant: Louis Ringelink 
Leliestraat 62                 433 15 19 
De wijkkrant verschijnt 10 x p/j , m.u.v. Juli en augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
Druk: Wijkkrant Laares 
 

Wijkinfo Laares 
 

WijkOntwikkelingsMaatschapij                          WOM  Tulpstraat 22 Enschede           436 87 78 
info@delaares.nl      www.delaares.nl 
 
Gemeentelijk Contact Centrum                  GCC                              481 76 00      
Gem.Enschede                                                              481 81 81 
Stadsdeelbeheer                                                                                             481 76 00 
Wijkbeheer  Laurens Ottenschot                    dr.Bentheimstraat 54                          481 58 50 
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum           Marrianne van den Berg                 481 74 22 
St.Stedelijk Wonen              Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr                                 434 35 65 
Boekenbus                        iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
Afvalwijzer 2014: www.twentemilieu.nl  voor alle ophaaldata van  uw afval  of 0900  - 8520111 
 
Woningbouwcorporaties/instanties 
Ons Huis                                                                                                      484 89 00 
Domijn (€ 0,007/min.)                             www.domijn.nl                            0900-335 03 35 
De Woonplaats (€0,10/min)                       www.de-woonplaats.nl                        0900-9678 
Huismeester De Woonplaats                       Herman Notkamp                              432 75 22 
Leger des Heils. Leliestraat dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen)  480 77 20 
 
Spoedeisende Hulp                                                                                             112 
Wijkagent              Ivonne Terpstra                     ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl  
Politie Algemeen                                                                                           0900-88 44 
Meld Misdaad Anoniem                                                                                 0900-70 00 
Millieupolitie                                                                                                481 58 58 
Controleur hondenoverlast                          Jos Hassink                                     481 59 07  
Red een dier                                                                                         144 

 



 

Esbjerg Wodka Literfles 13,99 
Glenn Talloch Wiskey 0.7 fles 11,75 of Literfles 15,95 
Sonnema Berenburg Literfles 11,45 
 

               Ook uw adres voor verhuren van  
          statafels, biertaps en glaswerk! 
  

 
 

 



 

Zomerschool La Res 

Basisschool La Res werd de eerste twee weken van de zomerschool omgetoverd tot zo-
merschool La Res. Leerlingen die elders in het schooljaar (buiten de reguliere schoolva-
kanties) vakantie hadden opgenomen werkten tijdens de zomervakantie aan hun eigen 
onderwijsprogramma (’s ochtends) en aan het project KUNST (’s middags).  De 46 leer-
lingen waren verdeeld in twee groepen: een onderbouwgroep (1 en 2) en een midden- en 
bovenbouwgroep (groep 3 t/m 8). Op de laatste dag werden de ouders uitgenodigd om 
alle kunst die er gemaakt was te bezichtigen in het museum, de rondleiding werd verzorgd 
door de leerlingen die naast het maken van kunst ook alles wisten te vertellen over hun 
werk. Dagblad Tubantia heeft ook een kijkje genomen doe middag en heeft er een heel 
mooi stuk over geschreven.   

Het waren twee zeer geslaagde weken!  

De fotograaf van Dagblad Tubantia maakt een foto: 

 



 


