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De Bothoven
Horstlanden-
Veldkamp

Duurzaamheid 
met accent op 
zonnepanelen 
Optimalisering 
verkeerscirculatie

Parkeren en verkeers-
gevaarlijke punten
Vergroening afronden

Dealen in de wijk
Afvalproblematiek

Hogeland-noord/
Getfert /Perik

Duurzaamheid met 
accent op warmtetransitie
Dealen in de wijk, 
omgeving ’t Hardick 
& Boerenkerkhof

Binnenstad
Afvalproblematiek 
Fietsparkeeroverlast 

Vergroenen Getfert
Wijkscan Hogeland-noord

Stadsdeel Centrum 
Actiepunten 2022 
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Wijkcommissie Laares
“Voor de wijk en door de wijk”

Focus: 
Prettige & veilige 
woonomgeving.

Speerpunten: 
1. Verkeer en veiligheid 

2. Vergroenen & verduurzamen 

3. Speelfaciliteiten

Doel wijkcommissie 
De wijkcommisssie is het centrale aanspreekpunt voor de bewoners, 
gemeente en instanties ten aanzien van wijk overkoepelende onderwerpen. 
De wijkcommissie Laares vertegenwoordigt namens de bewoners de wijk 
en treedt op die manier op naar gemeente en instanties. De wijkcommissie 
bevordert de samenhorigheid in de wijk door samen met bewoners 
activiteiten in de wijk te organiseren.

Hoe doen we dat? 
Door het organiseren van openbare bijeenkomsten onder leiding van het 
dagelijks bestuur willen wij de behoeften en wensen uit de wijk 
inventariseren. Op basis hiervan willen wij een (jaarlijkse) focus aanbrengen 
en onze inspanning daarop richten. Deze focus vertalen we naar 
speerpunten die binnen de wijk(commissie) worden belegd. De focus richt 
ons in gesprekken met de gemeente en instanties actief in de wijk.

Wat willen we bereiken?
Een wijk waar het prettig wonen is waar iedereen zich thuis en gehoord 
voelt.



Wat mag u van ons 
verwachten?
Wij zetten ons als vertegenwoordi-
gers namens de wijk voor de wijk in. 
Binnen de wijkcommissie worden 
de speerpunten bij een aanspreek-
punt belegd. Hier kunt u terecht 
met uw ideeen en vragen over dat
speerpunt. In openbare bijeenkom-
sten en via de wijkkrant en sociale 
media houden wij u op de hoogte 
van de voortgang. Ook willen wij 
door het houden van thema
bijeenkomsten dieper op de speer-
punten in gaan. Samen met u en 
vertegenwoordigers van de ge-
meente en betrokken instanties
willen wij zo de verdieping zoeken 
op deze onderwerpen en met u 
spiegelen of wij (nog) in de juiste 
richting gaan. 

Om de samenhorigheid verder te 
vergroten willen wij een activitei-
tencommissie in het
leven roepen. Deze commissie richt 
zich op het bedenken en organise-
ren van activiteiten in de wijk.

Wat vragen wij van u? 
Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen. 
Zonder de inbreng van u als be-
woner is dit alles niet mogelijk. Wij 
willen u dan ook vragen om uw 
ideeen, opmerkingen of zorgen te 
delen met ons. 
Veel activiteiten in de wijk worden 
nu georganiseerd door een kleine 
groep, zeer actieve, vrijwilligers. Om 
nog meer invulling te geven aan 
activiteiten die de samenhorigheid 
in de wijk bevorderen zijn wij zoek 
op naar vrijwillligers. Niet alleen 
om zitting te nemen in een van de 
commissies maar ook om eventueel 
incidenteel te helpen of steunen bij 
het organiseren van activiteiten. 

Speerpunten 
Vergroten van de verkeers- en 
veiligheid in de wijk. Dit willen we 
in stappen doen. We beginnen om 
samen met de gemeente te kijken 
naar de huidige inrichting van de 
verkeerscirculatie in de wijk. 
We willen de wijk verder vergroenen 
en voortbouwen op de initiatieven 
die al in de wijk genomen zijn. Zoals 
de geveltuinen en groene linten. 
Waar dit kan willen we dit combine-
ren met lopende initiatieven binnen 
de gemeente Enschede. Ook willen 
we kijken naar bijvoorbeeld groene 
oplossingen om de snelheid in stra-
ten te verlagen. 
Wij willen de (speel)faciliteiten 
in de wijk zodaning inrichten dat 
de diverse leeftijdsgroepen zich 
thuisvoelen. Samen met de school 
en de gemeente zijn we al aan het 
kijken naar de herinrichting van het 
school/buurtplein. Ook nemen we 
hierbij de inrichting van het Alden-
kampplantsoen mee.

Samenhorigheid: 
Door het organiseren van 
verschillende kleine en 
grotere activiteiten willen 
we de samenhorigheid 
bevorderen. Ook zijn we 
aan het onderzoeken of 
wij het oude badhuis weer 
in gebruik kunnen nemen 
als buurthuis.

Denk je mee? 
Over de toekomst 

van onze wijk

Wat doe jij 
voor de wijk?

Wij zoeken jou! 
Voel jij je aangesproken? 

Wil jij je steentje bijdragen aan de wijk? 
Samen de wijk nog mooier maken? 

Wijkcommissie Laares is op zoek naar:
• Secretaris

• Penningmeester
• Redactie wijkkrant

• Vrijwilligers
Neem contact op met: 

voorzitter@laares.nl
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• VOOR VERKOOP, SERVICE EN 
ONDERHOUD VAN FIETSEN EN E-BIKE’S •

• OPHAALSERVICE •

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

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

Maureen Eggert

Kapsalon Maureen 
Laaressingel 195

Enschede

KOOP LOKAAL
STEUN ONZE STAD

http://www.kollenhof.nl
http://www.reekerstweewielers.nl
https://www.facebook.com/Laaressingel/


Welke drie wensen zou Kaatje doen?

Groenblauwe fietstocht 
langs watergebieden en parken

Ja-sticker 
voor bezorging 
reclamedrukwerk

het tegengaan van wateroverlast. 
De route voert langs de grootste 
ondergrondse wateropslag van 
Nederland (aangelegd in de jaren 
’70), de wereldberoemde wadi’s in 
Ruwenbos uit de jaren ‘90 en de 
gloednieuwe Stadsbeek. Ook fietst 
u langs groene daken, nieuwe en 
oude beken, verborgen bronnen, 
historische bleken en het hoogste 
punt van de stad, bovenop de 
stuwwal. Leer Enschede eens op 
een andere manier kennen. 
www.enschede.nl/groenblauwe-
fietstocht

Deze route van 30 kilometer 
leidt langs verborgen parels 
en bekende plekken die iets te 
maken hebben met natuur en 
water. Bij elke bijzondere locatie 
vertellen korte teksten, video’s 
en audiofragmenten over hoe 
Enschede wateroverlast tegengaat 
en de stad met groene plekken 
wapent tegen hittegolven en 
droogte. De fietsroute is te openen 
in een online webapplicatie en 
te downloaden op telefoon, 
smartwatch of gps-apparaat. 
Enschede is al jarenlang bezig met 

Vanaf 1 april 2022 (geen grap) geldt 
in Enschede de Ja-sticker. Met dit 
systeem ontvangen inwoners alléén 
ongeadresseerde reclamefolders als 
zij een Ja-sticker op hun brievenbus 
plakken. Hiermee pakt de gemeente 
papierverspilling als gevolg van 
onnodig bezorgde reclamefolders 
aan. Naar verwachting resulteert 
het systeem in een jaarlijkse 
papierbesparing van ongeveer 
640.000 kg. Eind 2019 nam de 
gemeenteraad van Enschede een 
motie aan waarin gevraagd werd 
een dergelijke sticker in te voeren.
te halen in het Stadskantoor en 
andere gemeentelijke servicecentra.

Meer informatie over het systeem 
is te vinden op 
enschede.nl/ja-sticker

Pak de fiets en laat u verrassen door de GroenBlauwe fietstocht.
www.enschede.nl/groenblauwe-fietstocht

In het boek Grote Panda & Kleine Draak* reizen twee geliefde vrienden samen door de seizoenen. Ze verdwalen vaak 
onderweg en ontdekken zo onverwacht mooie dingen. Ze delen hun emoties en stellen elkaar vragen.

‘Welke drie wensen zou jij doen?’ vroeg kleine Draak. Grote Panda dacht even na. ‘Wij samen… op pad… in de regen.’

Kaatje denkt na over de afgelopen twee jaren, waarin samen op pad niet meer vanzelfsprekend was. Samen op pad 
in de regen! Zelfs als het regent, wil ze met jou op pad! Samen ervaringen opdoen en delen, samen plezier hebben, 
samen verdwalen, samen de tijd vergeten, samen huilen, samen schuilen, samen knuffelen, samen…, vooral samen, 
zoals het ooit eens kon!

Welke drie wensen zou jij doen?

Kaatje
*Grote Panda & Kleine Draak, James Norbury



Serie ‘De Laares Toen’ (eind jaren 50)                        

nr. 30 OUDE BEROEPEN OP STRAAT

MELKBOER, KOLENBOER EN PE-
TROLEUMBOER
Eind jaren 50 was het in De Laares 
op straat een komen en gaan van 
venters en andere dienstverleners. 
Zo had de melkboer elke dag zijn 
vaste route door de wijk. Maar ook 
de bezorger van Brood- en Banket-
bakkerij Derkman (Rozenstraat 51) 
was in die tijd een bekende verschij-
ning op straat. Op zijn transport-
fiets, met een grote rieten mand 
voorop, bracht hij dagelijks het 
versgebakken brood en het bestel-
de gebak rond. Nóg zo’n regelmati-
ge wijkbezoeker: de petroleumboer. 
Zijn platte wagen, voortgetrokken 
door een paard, stond afgeladen 
vol met grote blikken petroleum. 
Onmisbaar als ‘aanmaakbrandstof’ 
voor de kolenkachels in de woonka-
mer en de keuken.

MELKBOER EN SCHILLENBOER 
VAAK ECHTE BOEREN
Naast de melkboer, de kolenboer en 
de petroleumboer kende De Laares 
vroeger nog minstens drie andere 
‘boeren’: de groenteboer, de visboer 
en de schillenboer. De eerste twee 
worden grappig genoeg ook nu nog 

vaak zo genoemd. Ook al komen 
ze niet meer bij hun klanten aan de 
deur, maar hebben ze al tientallen 
jaren een prachtige winkel of een 
kraam-met-vaste-standplaats.

Minder bekend is misschien, dat de 
melkboer en de schillenboer die De 
Laares aandeden vaak ook échte 
boeren waren. Met wat landbouw-
grond, een paar koeien en wat 
varkens. Dat gold destijds voor veel 
melkboeren van de Coöperatieve 
Melkinrichting ‘Lonneker’ en he-
lemaal voor de schillenboer. Want 
de schillenboer voerde alle in de 
wijk opgehaalde groenteresten en 
oud brood aan het vee op zijn eigen 
boerderij.

TOEN AL IN DE LAARES: AFVAL 
SCHEIDEN
Met de schillenboer van eind jaren 
50 wordt meteen duidelijk, dat 
veel wijkbewoners toen eigenlijk al 
aardig milieubewust waren. Nog ver 
voordat de groene afvalcontainer 
van Twente Milieu bij praktisch elk 
huis stond, hielden de bewoners 
van De Laares zich al bezig met 
het scheiden van hun afval. Dat wil 
zeggen: in de bijkeuken stond bij 
vrijwel iedere wijkbewoner een gro-
te emaille emmer – plastic emmers 
waren er toen nog niet –, bestemd 
voor het dagelijkse groenteafval 
en de eventuele broodkorsten. De 
schillenboer was in die tijd wát blij 
met deze – toen al - ‘groene’ ma-
nier van afval scheiden!

NOSTALGISCHE ORGELKLANKEN...
Resten nog twee oude, verdwenen 
‘straatberoepen’: de scharensliep 
en de orgelman. Botte messen en 
scharen waren in goede handen 
bij de scharensliep. Al was het slim 
om er altijd even bij te blijven staan 
totdat ze weer messcherp waren 
geslepen. Want anders kon het 
zomaar zijn dat je per ongeluk de 
messen of de schaar van iemand 
anders terugkreeg... Tenslotte 
zorgden de vrolijke tonen van de 
orgelman eind jaren 50 voor extra 
gezelligheid in de wijk. Al zijn het 
voor veel oud-bewoners nu mis-
schien de weemoedige klanken van 
een tijd die definitief voorbij is.
2022 Ad den Held

Straatventers kom je tegenwoordig niet meer tegen in De Laares. Ja, in de warmste zomermaanden rijdt er soms 
nog weleens een luid-bellende of toeterende ijsverkoper door de wijk. Maar dat is het dan. In ieder geval niet te 
vergelijken met het vertrouwde, levendige straatbeeld van De Laares in de jaren 50. Met elke dag overal huis-
aan-huis de melkboer, vaak ook nog de visboer op z’n vaste plek en nog veel meer regelmatige wijkbezoekers op 
straat.



Uit in Enschede

Kunst en Cultuur

Actief

Singelloop Enschede

TREASURE HUNT

SPRINGKUSSENFESTIVAL

 De 25e Singelloop Enschede

Treasure Hunt is een speurtocht 
voor het hele gezin 
en geïnspireerd op escaperooms.

Op Hemelvaartsdag staat het 
van Heekplein vol 
met springkussens en stormbanen!

11 september

LIVIO FIETSVIERDAAGSE

Meer dan 1100 mensen fietsen 
elk jaar mee tijdens de 
Enschedese fietsvierdaagse.

Wanneer 26 t/m 29 juli 
van 08:00 tot 17:00 Wanneer t/m 28 augustus

Tetem € 2,00

Wanneer 26 mei 
van 12:00 tot 17:00 (Gratis)

WITTE WIEVEN

Een expositie en rondetafelgesprek 
bij expositieruimte XPO

1 t/m 15 mei (gratis)

A'93 OP BEZOEK
In deze reeks tentoonstellingen 
brengt Concordia de kunstenaars, 
de kunst en de bewoners 
van de regio samen.

Wanneer t/m 6 juni (gratis)
Concordia Langestraat

Kids

Maker Festival Twente

VRIJHEIDSFESTIVAL

Kinderen en jongeren vieren 
de vrijheid tijdens 
het Vrijheidsfestival

5 mei Volkspark
Gratis

Een festival vol innovatie en 
technologie voor jong en oud.

1 mei t/m 8 mei

Roombeek Cultuurpark

MaakLab / FilmLab / RobotLab

Experimenteer, maak je eigen film 
of leer programeren.

1 mei t/m 31 mei

Tetem

 Evenement

Gastronomie

Dutch Craft Beer Festival

Bier is meer dan pils. Craft beer is 
rock ‘n roll.

7 mei
13:00 tot 21:00

€ 16,00

Foodfestival Stoer Voer

Foodfestival met heerlijke 
gerechten, drankjes en 
kinderactiviteiten.

26 mei t/m 29 mei

G.J. van Heekpark

Gratis

Meer informatie of andere 
evenementen?

Check de QR-code of ga naar 
uitinenschede.nl/agenda



Gemeente Enschede
T 053 481 81 81 

Meldingen openbare ruimte
T 053 481 76 00

Wijkbeheer 
Laurens Ottenschot 
l.ottenschot@enschede.nl 
T 053 481 58 50

Ons Huis
T 053 484 89 00

Domijn
T 053 209 22 09

De Woonplaats
T 0900 96 78  (€0,10/min)

Instanties Leger des Heils
T 088 065 20 20
patricia.lems@legerdesheils.nl

Wijkagent 
Tessa Bekkenutte
tessabekkenutte@politie.nl 
T 0900  88 44

Meld Misdaad Anoniem 
T 0900 70 00

Milieupolitie       
T 481 58 58

Hondenoverlast 
Jos Hassink 
T 481 59 07 

Red een dier 
T 144

Afvalwijzer
www.twentemilieu.nl

INFORMATIE
 BELANGRIJKE CONTACT 
GEGEVENS  DE LAARES

• AED Tiggelhof
   Tulpstraat 40

• AED Leger des heils
   Leliestraat 2

• AED Oosterpoort
   Oosterstraat 2

Wist je dat er in Enschede lichtpuntjes 
zijn in deze ingewikkelde tijd? 
Een verrassing voor jarigen of een andere feestelijke aangelegenheid? 
De dames van Vanallus Enallus komen een feestje aan de deur brengen en 
zetten graag iemand in het zonnetje!
Vanallus Enallus, event theater is opgericht op 20-02-2020. De dames van 
Vanallus Enallus bieden van alles op gebied van theater op locatie; voor het 
onderwijs, particuliere feestjes of zakelijke events.
Alles op maat en afgestemd op de wens van de klant. 
Net nadat zij vorig jaar een aantal keer als typetjes geboekt waren op 
basisscholen, bedrijfsopeningen en bruifloften werden de coronamaatrege-
len strenger. Ook nu hebben we te maken met de anderhalve meter maatre-
gelen. 
Maar deze dames zijn niet voor één gat te vangen en zodoende 
zijn er allerlei nieuwe ideeen ontstaan. 
Zo zijn bijvoorbeeld workshops “podium pakken” voor kinderen 
op de basisschool opgezet, gericht op leren presenteren in groepen. 
Ook is de “deurparty” geboren: een feestje aan de deur voor iedereen 
op gepaste afstand. 
Ken jij nou ook iemand die een verrassing aan de deur kan gebruiken of wil jij 
jouw kinderen op de basisscholen nog meer in hun kracht zetten?
Kijk dan op www.vanallusenallus.nl

mailto:l.ottenschot%40enschede.nl%20%20?subject=
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:tessabekkenutte@politie.nl
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Publicatie Machinefabriek de Bruijn, 
146 jaar ondernemen in Enschede 

De metaal- en textielnijverheid had in de negentiende- en twintigste eeuw 
een enorme impact op Twente als gebied. Er ontstonden vele fabrieken. En 

trok daardoor veel mensen die daar gingen werken. Een enkeling waagde het 
om als baas te gaan werken, zo ook Hendrik Willem de Bruijn.  

Geert en Gwen de Bruijn hebben onderzoek gedaan naar Machinefabriek de 
Bruijn in Enschede. Hieruit is het boek Machinefabriek de Bruijn, 146 onder-
nemen in Enschede ontstaan. Er wordt aandacht gegeven aan het ambacht 
koperslager. Aan de verschillende firmanten en wat daar allemaal bij kwam 
kijken in de verschillende periodes. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. En 

uiteraard het beleid van de diverse directeuren.  
Kortom een breed overzicht over Machinefabriek de Bruijn
 in de stad Enschede. Het boek is vanaf nu verkrijgbaar via

 boekenbestellen.nl. 

Fotoboek 
Zo is de laares geworden
Er zijn nog een aantal geweldige fotoboeken beschikbaar.
Ben je nog niet in het bezit van een fotoboek?  Meld je dan snel! 
Dit kan door te mailen naar Hans van Zuilekom op het volgende 
mailadres: h.v.zuilekom@home.nl

Vanaf nu kunt u een financiële bijdrage krijgen om uw huis, gebouw, tuin of terrein aan te passen aan het weer van 
de toekomst. Als u eigenaar of huurder bent van een huis of gebouw dat ouder is dan 3 jaar dan kunt u geld krijgen 
voor een van deze aanpassingen:

• stenen vervangen door bloemen, planten of bomen
• een groen dak maken
• regenwater afkoppelen van de riolering
• een geveltuin aanleggen
• een regenton plaatsen

De vergoeding is een deel, tot soms wel de helft, van de kosten voor de 
aanschaf en aanleg van de aanpassing. U mag ook samen met buren of als 
Vereniging van Eigenaren een aanvraag doen.

Op enschede.nl/subsidie-klimaatadaptatie leest u wat u moet doen om de 
vergoeding te krijgen. Ook vindt u er een stappenplan voor het aanvragen 
van de subsidie en tips voor een goede voorbereiding.

Subsidie voor vergroening en 
wateropvang



 

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede 

http://www.mementouitvaartzorg.nl
http://www.pinnadelicatessen.nl

