
 
 
             

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 40 – Januari  2016 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie –  Wijkagenda – Samen Eten – Kaatje – Fotopuzzel – Mink-
maatstraat –  Adopteer een boom –  Wijkinfo Laares – de Wijkagent  – Stadsdeelmanager Centrum 
                                              Inleveren kopij 20 Januari 2016  



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
***************  GELUKKIG  NIEUWJAAR  ********************* 
 
Kerstfeest druk bezocht 
Bijna 2 volle grote pannen zelfgemaakte snert, 14 liter warme chocolademelk, een 
flinke berg openhaardhout, 5 liter glühwein, een grote kan koffie, 75 knutsel-
werkjes en sfeervolle kerstmuziek zorgden voor een geslaagd kerstfeest. Laten 
we hierbij vooral ook de midwinterhoorn blazer niet vergeten. Bedankt aan 
alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen, bewoners van de Laares, 
maar ook Leger des Heils en RIBW waren van de partij. Het wordt een 
mooie traditie in de donkere dagen voor Kerst. 
 
Rioolbuizen in het Aldenkampplantsoen 
De oproep in de wijkkrant van december heeft weinig ontketend. Een aantal bewoners uit het Nijlaar heeft 
aangegeven veel overlast te ondervinden door deze buizen. Er klinken echter ook nog steeds geluiden voor 
behoud van de speelplek. Zo is er een voorstel gedaan om te zoeken naar alternatieven voor de jongeren 
die daar bijdragen aan de overlast. De verwachting is dat het anders op een andere plek in de wijk opduikt, 
zoals ook al op het schoolplein wordt ervaren. Dit zal in overleg met Alifa komend jaar onderzocht gaan 
worden.  
In de openbare vergadering van december is afgesproken dat binnen het Nijlaar geïnventariseerd wordt 
hoeveel bewoners overlast ervaren. Omwonenden van de Rozenstraat en Leliestraat zullen dit voorjaar ook 
aangeschreven worden. Het Aldenkampplantsoen is ooit tot stand gekomen in samenspraak met deze be-
woners, die krijgen dan alsnog gelegenheid hun mening hierover te geven. Dit kan ook via wijkcommis-
sielaares@gmail.com. 
 
Parkeren in de wijk 
Verderop in de wijkkrant treft u informatie aan van de WOM over de inrichting van de Minkmaatstraat. Tij-

dens het functionarissenoverleg heeft de wijkcommissie van de gemeente een in-
ventarisatie ontvangen van het aantal parkeerplaatsen in de Laares. Dit is letterlijk 
een telling van het aantal parkeerplaatsen. Wie behoefte heeft om deze telling in 
te zien, kan deze opvragen via bovenstaand mail adres. Met deze telling toont de 
gemeente aan dat er voldaan wordt aan de parkeernormen in de Laares. In de tel-
ling is ook parkeren op eigen terrein meegenomen.  
 

Wijkprogramma van de Laares. 
De bijeenkomst in het kader van het wijkprogramma heeft geleid tot speerpunten met betrekking tot een 
aantal onderwerpen, zoals leefbaarheid en veiligheid, openbare ruimte, zorg en ondersteuning, activiteiten 
in de wijk en communicatie en samenwerking. Voorbeelden zijn: 

- collectieve inkoop van zonnepanelen 
- buurt what’s app 
- “buurt huiskamer” 
- snelheids-beperkende maatregelen 

Binnenkort komen we hier uitgebreid op terug. 
 
Openbare vergadering thema inbraakpreventie 
Tijdens deze zeer drukbezochte avond vertelde een deskundige, voorlichter voor het keurmerk Veilig Wo-
nen, over de onveilige situaties die wij laten ontstaan door onwetendheid en onachtzaamheid. 90% van de 
inbraken is gelegenheidsinbraak. Dat wil zeggen dat in 90% van de gevallen de inbreker “toevallig” langs 
een opstaand raam of een andere verleidelijke situatie liep. 60% van de inbrekers gaat via de achterkant 
van het huis naar binnen. 
De avond werd geïllustreerd met foto’s van onze eigen huizen: kantelramen die openstaan en gemakkelijk 
zijn in te duwen, Otto’s die een makkelijke opstap naar een plat dak bieden, open ramen op de tweede 
verdieping en buren die de ladder achter in de tuin klaarzetten. 
 



 
 
Ook waren er foto’s van de paden tussen de huizen. Bewoners kunnen daar eenvoudig verlichting ophan-
gen die reageert op beweging (ook handig als je thuiskomt met je fiets), dit kost maar 5 euro per jaar en 
een lamp heb je al vanaf 30 euro. Een elektriciteitsdraadje vanuit je schuur is eenvoudig aan te leggen. 
Ook leerden we dat de meeste inbraken overdag plaatsvinden, dan is er toch veel lawaai en reageer je niet 
op gebonk of gerammel bij de buren. Verder leerden we dat we helemaal niet of nauwelijks op onze omge-
ving letten en als we dan toch iets verdachts zien, zeker niet 112 gaan bellen. Dat laatste zouden we na-
melijk wel moeten doen om betrappen op heterdaad mogelijk te maken. Kortom: het was een leerzame 
avond.  
 
Tot slot nodigen we u nog graag uit voor de jaarlijkse.... 
 
 
 
 
                                      van de 
 
 

 
 

Zaterdag 9 januari 2016 
15.00 -17.00 uur 

            De Tiggelhof 
Tulpstraat 40 

 
 
 
 

 
 
 
 
WIJKAGENDA 2016 
 
 
9 jan.  NIEUWJAARSRECEPTIE 15.00- 17.00 uur, Tiggelhof 
 
28 jan.   SAMEN ETEN IN DE LAARES 18.00 uur, Leliestraat 2 
 
11 febr. OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE  20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 63 

 
 



Samen eten in de Laares! 
 

Het Leger des Heils, de RIBW en Wijkcommissie Laares gaan gewoon door in 2016 en wensen u 
dan ook een smakelijk SAMEN ETEN IN DE LAARES  

                                                               Waar? 
                                                           Leliestraat 2, Enschede 

                               Wanneer?  
                             28 januari       25 februari 
                             24 maart        28 april 
                             26 mei 

                                                              Tijd:  
                                                          18:00 uur 
                                                              Kosten: ·€ vrije gift 

 
Om niemand met een leeg bord te laten staan, meldt u van te voren even aan  

 
Meldt u zich één week van te voren aan door te bellen naar 053 – 4807720 

 of te mailen naar wijkcommissielaares@gmail.com 
- bijzondere dieetwensen graag even overleggen –  

 

U bent weer van harte welkom in 2016! 
 
 
KAATJE KIJKT VOORUIT 
 
Tijdens een wandeling loopt Kaatje op een van haar lievelingsplekken in de wijk: net voorbij de 
grote kastanjebomen. Een ruime plek met uitzicht op veel huizen in de wijk. Ik luister naar de ge-
luiden om me heen, de meeste geluiden komen van verder weg, elders in de stad. Het is stil in de 
wijk, het is stil om mij heen en ik kijk vooruit.  
 
Ik kijk vooruit naar het jaar 2016 terwijl de stad om mij heen beweegt. Hoe zal het zijn in 2016? 
Wat zou ik anders willen doen? Wat zou ik willen leren? Wat zou ik willen maken? Hoe zou ik het 
jaar willen inkleuren? Waar kan ik iets aan doen? Wat moet ik loslaten omdat ik er niets aan kan 
doen?  
 
‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd’, 
schreef de Deense denker, Søren Kierkegaard. Vooruitkijken dus &… achterwaarts begrijpen. On-
danks twijfel, onzekerheden & onrust wil ik met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan. Ik wil 
onbevangen blijven leren en ontmoeten! Jij ook? 
 
Heb jij wensen, voornemens of verlangens voor 2016? Laat het me weten en deel het via de 
Facebookpagina van onze wijk. 
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Kaatje 
 
 
 



Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 
 
Herken de foto op deze pagina en win een taart gemaakt door Slavica  t.w.v.€ 10,00. in 
de vergadering van de redactie (derde donderdag van de maand) wordt de winnaar be-
kend gemaakt. (d.m.v. loting)  
Stuur de oplossing in (straat , en Uw naam, adres en telefoonnr.)  
naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het krantje staande huisadressen 
van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )  
 
 
                                               

              

 
 
 
 
 

 
Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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



Herinrichting Minkmaatstraat 
 
De Minkmaatstraat in De Laares loopt vanaf de Laaressingel tot en met de Oldenzaalsestraat. In 
de laatste jaren is de kwaliteit van de Minkmaatstraat achteruit gegaan en dat is ons, de Wijkont-
wikkelingsmaatschappij (WOM) De Laares en Gemeente Enschede, natuurlijk niet ontgaan. Bouw-
activiteiten in de wijk hebben er voor gezorgd dat de straat het zwaar te verduren heeft gehad en 
dat is duidelijk merkbaar. In oktober van dit jaar hebben de WOM en de gemeente samen afge-
sproken om te starten met het onderzoek naar de herinrichting van de straat.  
 
De Minkmaatstraat zal opnieuw worden bestraat en ook zal er een nieuw hemelwaterriool worden 
aangelegd. Dit hemelwaterriool heeft de functie om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. 
De planning is erop gericht dat in het voorjaar van 2017 de uitvoeringswerkzaamheden gaan star-
ten. Het jaar 2016 gebruiken we om de inrichting van de straat te ontwerpen en om alle voorbe-
reidingen voor een vlotte uitvoering te treffen.  
 
De Minkmaatstraat is een belangrijke straat in de wijk. Het voorlopig ontwerp zal daarom in een 
inspraakavond door Gemeente en de WOM aan de bewoners en bedrijven worden voorgelegd. De 
inspraakavond zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. Een exacte datum is 
op dit moment nog niet bekend. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADOPTEER EEN BOOM ! 
 
Beste bewoners van De Laares, 
 
Er komen bij ons wel eens vragen van wijkbewoners binnen voor meer bloemen in de wijk, en dan met 
name in de straten in het rondeel waar de bomen in staan . 
 
Wij (Werkgroep Wijkbudget Laares) vinden dit een leuk idee, en hebben de vraag uitgezet naar de wijkbe-
heerder. De wijkbeheerder vindt het prima als wij vaste planten onder de bomen gaan zetten, alleen het 
planten en het onderhoud, is voor de aanvrager zelf. 
 
Omdat het planten en onderhoud best wel veel van iemand vraagt en dit ook niet alleen te doen 
is voor de hele wijk, kwamen wij op het idee om u als wijkbewoner een boom te laten 
adopteren. 
 
OPROEP !  
 
Wie wil er een boom die voor de deur - of in de buurt van uw huis staat adopteren. 
En de vaste planten die er dan door u worden ingezet ook verzorgen? 
De aanschaf van de vaste planten komt uit het wijkbudget. 
 
Als u interesse heeft om een boom te adopteren laat ons dat dan weten via: 
wijkbudgetlaares@hotmail.com. o.v.v. uw Naam , Straat, Telefoonnummer en e-mailadres , en vooral om 
welke boom het gaat. Wij zullen dan inventariseren om hoeveel adoptiebomen het gaat, en zullen u dan 
uitnodigen om samen met u het plan verder uit te werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
WWL (Werkgroep Wijkbudget Laares) 
          



 



 
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 het Nieuwe Buurthuis. 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:   
Bea Ringelink, en C. v.d.Ven 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.laares.nl 
Webmaster: Marja Mulder  info@laares.nl   
Wijkbudget Laares: wijkbudgetlaares@hotmail.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    Tessa Bekkenutte                                         tessa.bekkenutte @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 
 
 
 



 
VAN DE WIJKAGENT - EVEN VOORSTELLEN….. 
 

Mijn naam is Tessa Bekkenutte, 36 jaar en sinds 1999 werkzaam bij de politie. Met ingang 
van de maand oktober 2015 heb ik Ivonne Terpstra opgevolgd als uw wijkagent binnen 
Laares, Lasonder ’t Zeggelt, Boddenkamp. 
 
In de 16 jaren dat ik werkzaam ben bij de politie heb ik gewerkt in Wierden, Almelo en de 
laatste 4 jaar in Enschede. In deze 4 jaar ben ik wijkagent Enschede - binnenstad bewo-
ners en zorginstellingen geweest. Het is een drukke functie maar ook een hele mooie 
werkplek door de intensieve samenwerking met verschillende partijen in een relatief klein 
gebied.  

 
Als uw wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen uw wijk. Tevens onderhoud ik 
contact met andere externe partners zoals de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. 
Ik richt mijn aanpak vooral op de aanpak van sociale problematiek, overlast, kleine criminaliteit, milieu en 
verkeer. 
Ik ben werkzaam binnen een wijkteam en behartig de belangen van uw wijk. Mocht het nodig zijn dan kan 
ik ook hulp krijgen van andere specialistische afdelingen binnen de politie. 
 
U bent als bewoner of als gevestigde ondernemer de oren en ogen van onze samenleving en weet als geen 
ander wat er speelt in uw wijk. Het is mijn taak om op de hoogte te zijn van uw bevindingen en realiteit in 
de wijk. We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en leefbare woonomgeving.  
 
Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in buurt of wijk dan hoor ik graag van u. 
Heeft u een probleem en zou u graag een gesprek willen dan kunt via 0900-8844 contact met mij opnemen 
of mailen naar tessa.bekkenutte@politie.nl 
 
Opmerking: 
Eind januari zullen wij weer terug gaan naar ons vernieuwde bureau gevestigd aan de Hermandad 2 te En-
schede. Tot die tijd zitten we nog even aan de Hengelosestraat in de Brandweerkazerne. 

Met vriendelijke groet,  

Tessa Bekkenutte 

Wijkagent Laares, Lasonder / 't Zeggelt, Boddenkamp 
Politie | Oost Nederland | afdeling Enschede centrum  
Bezoekadres: Hermandad 2, Enschede 
Postbus 14, 7500 AA  Enschede 
T (0900) 8844 
Vaste werkdagen: maandag dinsdag 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAN DE GEMEENTE - EVEN VOORSTELLEN… 
 

Op 1 oktober ben ik gestart als nieuwe stadsdeelmana-
ger in het centrum. Een droombaan in de mooiste stad 
in Twente! Zo’n tien jaar gelden ben ik in Twente ko-
men wonen. Sinds dat moment werk ik - in verschillen-
de functies - bij de gemeente Enschede. Eerst als 
beleidsadviseur bij Economische Zaken, toen als ac-
countmanager voor ondernemers in Roombeek en op 
Kennispark, en de laatste jaren als afdelingshoofd van 
het Ondernemersloket Enschede. Met name in die laat-
ste twee functies was de rode draad steeds het verbin-
den van ondernemers met hun plannen, vragen en 
problemen met de gemeentelijke organisatie en de politiek.  
Ik bevind mij graag in die verbindende rol die ik nu mag voortzetten als stadsdeelmanager, en dan veel 
breder dan alleen de ondernemers. Ook u als inwoners van de wijk de Laares vertegenwoordigd door uw 
wijkcommissie of op andere wijze, ga ik nu in mijn werk tegenkomen. En daar verheug ik me op! In de af-
gelopen tien jaar heb ik het centrum van Enschede goed leren kennen als het bruisende hart van Twente. 
Voor mij is de binnenstad dé plek om te winkelen of uit te gaan.  
U als inwoner van de Laares  kent uw woon- en leefomgeving het beste. Wat gaat goed en wat minder? 
Waar moeten we de komende jaren mee aan de slag? Samen met partners en de gemeente maakt u een 
wijkprogramma waarin we doelen bepalen, afspraken maken en dit vertalen naar concrete acties. Ik ga 
goed luisteren naar uw plannen en ideeën, en ook uw zorgen, en wil samen met mijn team graag met u 
kijken hoe we uw initiatieven kunnen ondersteunen!  
 
Nicole Verzijl 
Stadsdeelmanager Centrum 

 
 

Heeft u ook aan de huisdieren  en ouderen 
in uw wijk gedacht ! 



Boomsma Graanjenever nu € 11.45 
Teachers Whisky nu € 13.95 
The Ardmore Legacy Malt Whisky van € 41.95 nu € 31.95  ! 
Chateau La Grave rosé per fles € 4.55 en 3 flessen voor € 10.99 ! 
 

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

 



 


