
Stichting Wijkcommissie Laares Bezwaar tegen bouwvergunning 125234 Bijlage V 

Schema ontwikkelingen rond Buurthuis Laares 
 

Gemeente Enschede 
 

↓ 

beheert Badhuis Laares. Als het badhuis niet meer als zodanig gebruikt wordt, overweegt de 
gemeente het pand te slopen. De bewoners van de Laares, onder aanvoering van Hendrik 
Jan Aldenkamp, hebben een beter idee. 
 

Tot 1978 

De bewoners van de Laares 
 

↓ 

krijgen van de gemeente Enschede het beheer over het pand Tulpstraat 65 en maken met 
eigen spierkracht en middelen van het voormalige badhuis een buurthuis. 
 Ze noemen het ‘Buurthuis Laares’. 
 

1978-1979 
 

Stichting Buurthuis Laares 
↓ 

beheert Buurthuis Laares en is daar gevestigd.  
De organisatie en uitvoering draait geheel op vrijwilligers. 
 

1979-1993 

Stichting Sociaal  
Cultureel Werk 
Oost-Binnen 

↓ 

is een professionele organisatie die het beheer en de doelstellingen overneemt van Stichting 
Buurthuis Laares. 
De organisatie houdt kantoor aan Tulpstraat 65.  
Nu zijn er ook betaalde medewerkers actief naast de vele vrijwilligers. 
 

1993-2003 

Stichting Oostgrens 
“Welzijn in stad en dorp” 

↓ 

neemt het beheer van Buurthuis Laares én de doelstellingen m.b.t. het ontwikkelen van 
activiteiten over van Stichting Oost-Binnen.  
De stichting houdt kantoor aan Tulpstraat 65 
 

2003-2006 

Stichting Welzijn Enschede 
 

↓ 

krijgt door fusie met Stichting Oostgrens, het beheer over Buurthuis Laares.  
De doelstellingen m.b.t. de activiteiten gaat nu uit van ‘vraaggestuurd’. Voorlopig houdt men 
nog vast aan ‘het beheer van de voorzieningen die daartoe noodzakelijk zijn’. 
Het hoofdkantoor is elders in Enschede gevestigd 
 

2006-2010 

Stichting Alifa 
 

↓ 
 

wordt de nieuwe naam van Stichting Welzijn Enschede. 
 

In de Laares zal een brede school worden gecreëerd. Er wordt een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld door de partners. 

 PvE 2008: Alifa is partner in deze brede school en vertegenwoordigt ‘peuterspeelzaal’ 
en ‘buurthuis’. Twee blaadjes van het klavertje 5 in het logo van brede school La Res. 

 PvE 2009: Alifa is nog steeds partner maar vertegenwoordigt nu alleen nog  
‘peuterspeelzaal’. Brede school La Res is nu een klavertje 4.  

‘Buurthuis’ verdwijnt uit de plannen, maar dit wordt niet teruggekoppeld naar de bewoners 
van de Laares.  
Ondanks maandelijks contact met de bewonersondersteuners van Alifa hoort de ook 
Wijkcommissie Laares niets over deze koerswijziging. Men gaat er nog steeds van uit dat 
Alifa de belangen van álle buurtbewoners behartigt.  
 

2006-2010 

wijziging statuten van 
Stichting Alifa 

 
↓ 
 

Het beheer van voorzieningen (zoals buurthuizen en wijkcentra)wordt geschrapt uit de 
doelstelling van de stichting.  
Alifa geeft bij de gemeente aan geen interesse meer te hebben in een buurthuis. Op dat 
moment gaat het Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede er van uit dat men nu niet 
alleen het ‘fysieke beheer’ over het pand heeft, maar ook het ‘inhoudelijke beheer’.  
In feite had Alifa het ‘inhoudelijke beheer' moeten teruggeven aan de bewoners van de 
Laares. Want Alifa was de laatste in de lijn van organisaties die op verzoek van de 
wijkbewoners activiteiten in het buurthuis organiseerde en/of coördineerde.  
 

26-03-2010 

Gemeente Enschede Neemt het beheer van het pand Tulpstraat 65 over en gaat er van uit dat de zeggenschap 
over het gebruik van het pand volledig bij de gemeente ligt.  
Het Vastgoedbedrijf van de gemeente gebruikt Buurthuis Laares in de ontwikkeling van de 
plannen voor de brede school. In 2010 presenteert brede school La Res zichzelf als een  
‘integraal kindcentrum’, voor de doelgroep 0-12 jarigen en hun ouders. (ondanks de huidige 
‘babyboom’ omvat dit max. 20% van de bevolking van de Laares) 
 

Vragen om opheldering en protesten van de wijkcommissie m.b.t. deze onrechtmatige gang 
van zaken worden voor kennisgeving aangenomen, maar hebben geen consequenties voor 
de voortgang van de plannen.  
Tulpstraat 65 zal nog uitsluitend toegankelijk zijn voor de gebruikers van de peuterspeelzaal 
en de buitenschoolse opvang.  
Buurthuis Laares is verdwenen, als het aan de brede school La Res ligt. 
 

2010-2011 

 


