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Samen
verder!
Enschede Oost op weg naar 2025

Enschede is een stad met karakter. Een stad die zich niet
zomaar in enkele termen laat vangen. Tegenover een rijk
industrieel verleden staat een moderne bedrijvigheid die
sterk gericht is op technologie. Oudere wijken en eigentijdse
woongebieden wisselen elkaar af. De voortdurende ontmoeting
tussen stad en platteland brengt een eigen levendigheid met
zich mee. En de bevolkingssamenstelling is op zijn minst

Schreurserve
Velve-Lindenhof

Omdat veelzijdigheid
waardevol is

gevarieerd te noemen. Bij Domijn zien we de veelzijdigheid
moderne corporatie voor een gebiedsgerichte aanpak, met
oog voor de karakteristieke aspecten waarmee de verschillende
stadsdelen zich onderscheiden. Maar ook een gehele aanpak,
breed gedragen en met aandacht voor de mensen die er
wonen en voor alles wat er speelt, van sociale factoren tot en
met de concrete inrichting van de woonomgeving. Wij willen
de gebieden die (mede) onder onze verantwoordelijkheid
vallen optimaal tot ontwikkeling laten komen. Met het oog

Varvik-Diekman

van Enschede als een grote rijkdom. Daarom kiezen we als

daarop streven we ernaar voor elk gebied een gerichte visie
te ontwikkelen. Zo creëren we een helder beeld van waar
heen moet en hoe we dit denken te bereiken.
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Glanerbrug

een gebied op dit moment staat, waar het wat ons betreft

Enschede is onderverdeeld in vijf stadsdelen.
In dit boekje richten we onze blik op Enschede
Oost. Dit stadsdeel strekt zich naar het oosten
uit tot aan de gemeentegrens met Losser en
de Duitse grens. Naast de stedelijke woon-

Schreurserve
Velve-Lindenhof

Stadsdeel Oost

tot Enschede Oost.
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Glanerbrug

het buitengebied van Noord- en Zuid-Esmarke

Varvik-Diekman

wijken en het dorp Glanerbrug behoren ook

sterk naar voren. Er zijn veel verschillende woningen,

er alleen maar beter op als de plannen voor vernieuwing

buurten en ook is er in iedere buurt een andere sfeer.

van winkelcentrum Stokhorst en het Miro Center worden

Op het gebied van wonen is er voor iedereen wat wils.

gerealiseerd. Het stadsdeel heeft veel sportmogelijkheden,

De bewoners van Enschede Oost staan bekend als

maar er zijn weinig voorzieningen aanwezig waarvoor

uitgesproken sociaal. Ze zijn bijvoorbeeld sterk betrokken

mensen elders uit de stad naar toe komen. De nabijheid

bij het maken van plannen voor hun woonomgeving.

van de natuur - met name in de vorm van het uitgestrekte

De veelzijdigheid van Enschede komt in Enschede Oost

De voorzieningen in Enschede Oost zijn goed. Dat wordt

buitengebied en het Wooldrikspark - wordt door de
bewoners zeer gewaardeerd.

Varvik-Diekman

De bewoners van Enschede Oost
staan bekend als uitgesproken sociaal

Schreurserve

Goede voorzieningen

Velve-Lindenhof

Veelzijdig en betrokken

Veel gezinnen

De laatste tien jaar is Enschede Oost, met name door
nieuwbouw, maar liefst 13 procent groter geworden.
In het stadsdeel wonen relatief weinig jongeren en veel
gezinnen met kinderen. Die gezinnen zijn ook nog iets
groter dan gemiddeld. Geen wonder dat er in Enschede Oost
meer gezinswoningen te vinden zijn dan hoogbouw en dat
de woningen wat groter en - mede daardoor - meer waard
zijn dan gemiddeld. Er zijn minder huurwoningen dan ergens
gemiddelde van 40 procent).

De bewoners waarderen
de nabijheid van de natuur
-4-
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Glanerbrug

anders in Enschede (30 procent tegenover het plaatselijk

Schreurserve

Schreurserve

Naast de buurt Schreurserve, wordt

Velve - Lindenhof
Deze buurt bestaat uit drie

subbuurten: het oude Velve,

Glanerbrug

Daar waar wij woningen hebben en waar wij het verschil

Oikos, Eilermarke, Eekmaat-West,

gebieden aangewezen: Schreurserve, Velve-Lindenhof,

Bij Glanerbrug horen ook de buurten
Dolphia en Sleutelkamp.

Varvik - Diekman

Tot het Varvik - Diekman behoren

ook het Diekmanterrein ten zuiden

4 focusgebieden
kunnen maken, hebben wij binnen Enschede Oost vier focusVarvik-Diekman en Glanerbrug. Voor elk gebied hebben
we, steeds aan de hand van een aantal specifieke thema’s,
een visie opgesteld voor de gewenste ontwikkeling in
de komende 10 à 15 jaar. Deze vier deelvisies presenteren
we u in het vervolg van dit boekje.

van de wijk en de buurten

Hogeland-Zuid en Wooldrik.
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Glanerbrug

het nieuwe Velve en het Lindenhof.

Varvik-Diekman

van de wijk Ribbelt/Stokhorst.

Velve-Lindenhof

er ook aandacht besteed aan de rest

aan de rest van de wijk
Ribbelt/Stokhorst.

Schreurserve
Omdat we veel woningen in Schreurserve hebben,
focussen we ons vooral op deze buurt. Daarnaast
richten we ons ook op de rest van de wijk Ribbelt/
Stokhorst.
Schreurserve is een grotendeels vooroorlogse buurt met

Schreurserve

besteden we ook aandacht

Velve-Lindenhof

Naast de buurt Schreurserve,

relatief veel goedkope woningen. Rond de Geraniumstraat
Schouwinkstraat staan veel woningen van De Woonplaats.
In het hart van de buurt ligt sportpark Schreurserve.
Het Ribbelt/Ribbelerbrink is een deels vooroorlogse, deels
naoorlogse wijk met betaalbare gezinswoningen en duplexen portiekwoningen. Er is ook een buurtwinkelcentrum.
Stokhorst en Park Stokhorst zijn buurten met veel groen en
ruime woningen in het hogere marktsegment. Er zijn geen
(sociale) huurwoningen. Het winkelcentrum van de wijk is

Varvik-Diekman

bezit Domijn veel woningen, bij de Schreursweg en

zichtbaar aan het verouderen; een grootschalige herbouw is
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Glanerbrug

in voorbereiding.

1

Ontwikkelthema

Er bloeit iets moois
Veel bewoners van de buurt Schreurserve

Ook nieuwe bewoners voelen zich meer

wonen er al heel lang en zijn erg gehecht

betrokken. Dat komt voor een deel doordat

aan hun buurt. De sociale controle

de samenstelling van de bewoners diverser

is groot. Toch voelen enkele bewoners zich

is; in 2025 zijn er gevarieerde woningen

ook onveilig. De buurt kent relatief veel

die ook andere mensen aantrekken.

werkeloosheid, sommige mensen hebben

De toegenomen betrokkenheid is ook een

financiële en sociale problemen. Verder

gevolg van het feit dat normen en waarden

hebben nieuwe bewoners minder binding

meer dan voorheen worden uitgedragen en

met de buurt dan oude bewoners. Er zijn de

nageleefd.

afgelopen jaren verschillende actieve bewonersorganisaties opgestaan die een positief
effect hebben op de betrokkenheid. Verder is
Domijn in 2011 aan een groot renovatieproject begonnen. Er is een woonwensenonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan zijn er
plannen voor de woningen gemaakt.

• Waar nodig: sociaal en fysiek beheer.

• Bewoners leren kennen, bijvoorbeeld door
middel van huisbezoeken tijdens renovatie.
• Stimuleren van kennismaking tussen
bewoners onderling.
• Creëren van gevarieerde woningen,

Hoe zien wij 2025?

zodat er meer verschillende bewoners

Schreurserve is in 2025 nog steeds een
gezellige en kleinschalige arbeidersbuurt.
De leefbaarheid is duidelijk verbeterd.
Sociale samenhang en betrokkenheid zijn
weer aanwezig. Mensen kennen elkaar,
spreken elkaar aan en voelen zich veiliger.
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Wat is er nodig om dat te bereiken?
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worden aangetrokken en de leefbaarheid
wordt bevorderd.

De buurt Schreurserve is een toonbeeld van stedenbouwkundige kwaliteit. Aan de andere kant is er een tekort aan
woningen die geschikt zijn voor alle fasen in het leven van

3

Alles in de buurt

In het focusgebied Schreurserve zijn weinig voorzieningen
voor de jeugd. Daarom hebben de jongeren zelf hangplekken
gecreëerd. De vernieuwing van winkelcentrum Stokhorst

de bewoner. Zulke woningen noemen we ook wel levens-

is van belang voor het hele gebied, maar kan een concurrent

loopbestendige woningen. Een ander minpunt is dat de

zijn voor de winkels in het Ribbelt. De voorzieningen zoals zorg-

sociale huurwoningen zo dicht bij elkaar liggen. Deze niet

en sportvoorzieningen rond winkelcentrum Stokhorst zijn

al te ruime woningen zijn bovendien van matige kwaliteit

relatief ver weg, maar voorzieningen als die in Stokhorst en

en niet energiezuinig uitgevoerd. De bewoners ervaren

Roombeek vormen een goed alternatief. De vele alternatieven

de woningen en de straten soms als somber. In de buurt

in de omgeving vormen echter meteen ook een bedreiging

Schreurserve loopt het bewonersaantal terug, met name

voor de aantrekkelijkheid om te wonen in dit gebied.

onder jongeren en ouderen.

Velve-Lindenhof

Meer kwaliteit geven aan wonen

Ontwikkelthema

In 2025 ervaart men in Schreurserve geen tekort meer

In 2025 heeft Schreurserve nog steeds een waardevolle

aan voorzieningen en diensten. Verenigingen en andere

structuur. De straten en woningen zijn zichtbaar verbeterd.

organisaties die voorzieningen aanbieden, zijn beter gaan

In de wijk Ribbelt/Stokhorst staan meer levensloopgeschikte

samenwerken en hebben hun aanbod zorgvuldig afgestemd

woningen en de woningen zijn energiezuiniger, vooral in

op de werkelijke behoefte. Door de vernieuwing van

de nieuwbouw bij het winkelcentrum Stokhorst. In de buurt

het winkelcentrum Stokhorst heeft het focusgebied als

Schreurserve zijn ook woningen geschikt gemaakt voor

geheel zijn aantrekkelijkheid weten te behouden.

ouderen en andere specifieke doelgroepen.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

Wat is er nodig om dat te bereiken?

• Inventariseren van de wensen op het gebied van

• Bij nieuwbouw: toevoegen van levensloopbestendige

voorzieningen en diensten, met name in Schreurserve.

en energiezuinige woningen.

• Verbeteren van de samenwerking van verenigingen

• Bij renovatie: meer toegankelijkheid en energiezuinigheid.
• Bij het uitvoeren van vernieuwingen in de woningen:
de bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten respecteren.
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Varvik-Diekman

Hoe zien wij 2025?

Hoe zien wij 2025?

In de buurt Schreurserve loopt
het bewonersaantal terug

en andere organisaties die voorzieningen aanbieden.
• Ondersteunen van initiatieven voor een nieuw
winkelcentrum.
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Glanerbrug

2

Ontwikkelthema

drie subbuurten: het oude
Velve, het nieuwe Velve
en het Lindenhof.

Velve-Lindenhof
In Velve-Lindenhof staat voornamelijk laagbouw.
De buurt bestaat uit drie subbuurten: het oude
Velve, het nieuwe Velve en het Lindenhof.
Een deel van de wijk is in de jaren ‘80 vernieuwd. In die
tijd zijn er vooral laagbouw woningen gebouwd, maar

Velve-Lindenhof

Deze buurt bestaat uit

hier en daar staan ook kleine appartementencomplexen.

is werkloos. In 2007 werd de wijk als enige in Twente op
de bekende lijst van probleemwijken van de toenmalige
minister Vogelaar geplaatst. Woningcorporaties
De Woonplaats en Ons Huis hebben de meeste woningen
in dit gebied. Domijn heeft er maar weinig woningen,
maar levert wel haar bijdrage aan de verbetering van de wijk.
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Glanerbrug

met sociale problemen. Een groot deel van de bewoners

Varvik-Diekman

Het Lindenhof en het nieuwe Velve hebben te kampen

De bewoners zijn erg betrokken
bij en trots op hun wijk

1

Ontwikkelthema

Velve-Lindenhof is volop in ontwikkeling.

samenstelling veranderd. Een deel van

Woningen worden gesloopt, grondig

de oorspronkelijke bewoners is teruggekeerd,

gerenoveerd of nieuw gebouwd en het is

er is ook een groot aantal nieuwe bewoners

een komen en gaan van bewoners. Bij al die

in de wijk komen wonen. Een ander deel

veranderingen is de sociale samenhang

heeft ervoor gekozen elders te blijven wonen.

groot en zijn bewoners erg betrokken bij

Door bewonersparticipatie en samenwerking

en trots op hun wijk. Er is veel gedaan om

tussen partijen staat de wijk trots op eigen

de veiligheid en de tolerantie te bevorderen,

benen.

en met succes. Tegenover dat alles staan
echter ook minder positieve punten.
De wijk heeft relatief weinig winkels,
verenigingen en sportvoorzieningen en
het openbaar vervoer is matig. Er zijn veel
kwetsbare bewoners. Veel kinderen zitten
op het speciaal onderwijs en kunnen (dus)
niet in hun eigen wijk naar school.

• Zorgen voor een goede balans in de wijk

op het gebied van woningen en bewonerssamenstelling. Dit door te blijven luisteren
naar huurders en de vinger aan de pols
te houden.
• Ondersteunen van samenwerking en
bewonersparticipatie, als middelen om

Hoe zien wij 2025

de draagkracht van en de talenten in

stevige basis en voldoende voorzieningen.
Met de woningen is ook de bevolkings-
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de wijk te vergroten.
• Ondersteunen van de verbetering van
het imago van de wijk.

Glanerbrug

Velve-Lindenhof is in 2025 een wijk met een

- 16 -

Wat is er nodig om dat te bereiken?

Varvik-Diekman

Wijk in ontwikkeling

Prettig en veilig wonen

In een periode van stormachtige ontwikkeling heeft
Velve-Lindenhof verschillende bijkomende problemen.
De huisvesting van ex-verslaafden in de Oosterkerk geeft
verzet en de toename van het aantal allochtone bewoners
wordt door sommigen gezien als een bedreiging voor
de sociale samenhang. Er is al veel sociale problematiek
in de wijk en bewoners en wijkraad zijn bang dat dit groter
wordt als er meer probleemgezinnen komen wonen.

3

Ontwikkelthema

Samen werken aan
variatie en kwaliteit
De ontwikkelingen in Velve-Lindenhof worden aangejaagd
door de gemeente en de corporaties De Woonplaats en
Ons Huis. Domijn bezit maar een beperkt aantal woningen
in het gebied en speelt daardoor in fysiek opzicht een
bescheiden ondersteunende rol. Het probleem van
de huidige situatie is dat er op sommige plekken te veel
sociale huurwoningen bij elkaar staan. De vergrijzing
neemt toe en er zijn weinig gelijkvloerse woningen.

Een periode van extra intensief sociaal en fysiek beheer
heeft vruchten afgeworpen: in 2025 is de leefbaarheid in
Velve-Lindenhof duidelijk verbeterd. Het besef dat extra
sociaal en fysiek beheer nodig is in een herstructureringswijk, heeft daaraan bijgedragen.

Hoe zien wij 2025?

De woningen hebben in 2025 een grondige verandering
ondergaan. Het aanbod is nu gevarieerd en van een
hogere kwaliteit. Het totaal aantal woningen is afgenomen
en er zijn minder sociale huurwoningen. Samenwerking
tussen de gemeente, politie, zorgpartijen en corporaties

Wat is er nodig om dat te bereiken?

en gemeenschappelijk belang, heeft het eindresultaat

• Handhaving van de regels door politie, gemeente,
woningcorporaties en andere organisaties.
• Tijdelijk extra intensief sociaal en fysiek beheer inzetten.
Ook verbeteren van de zichtbaarheid van de wijkcoach.
• Samenwerking tussen de gemeente, politie, zorgpartijen
en corporaties om de veiligheid te borgen.
• Monitoren van de huisvesting van probleemhuishoudens
in de wijk.

- 18 -

verbeterd.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

Varvik-Diekman

Hoe zien wij 2025?

• Intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.
• Goed fysiek en sociaal beheer.

In 2025 zijn de woningen gevarieerd
en van een hoge kwaliteit

- 19 -

Glanerbrug

2

Ontwikkelthema

Varvik-Diekman
Varvik-Diekman, goed bereikbaar en uitstekend
gelegen ten opzichte van het centrum, is een
eenvormig opgezette buurt die in tweeën wordt
gedeeld door een groen gebied, ook wel
de groene wig genoemd.

woningen uit de jaren ’50, veelal voorzien van een grijs/
witte pleisterlaag. Deze als tijdelijke huisvesting bedoelde
‘witte bouw’, destijds gerealiseerd om de woningnood
te bestrijden, is eigendom van Domijn. Ten oosten van
de groene wig staan ook woningen uit de jaren ’50.
Deze buurt staat ook wel te boek als de ‘rode bouw’;
de woningen (gebouwd met rode baksteen) zijn verdeeld
over drie corporaties. In het (zuid)oosten van VarvikDiekman is nog een buurt met woningen uit de jaren ’30.

Varvik-Diekman

Ten westen van de groene wig ligt een subbuurt met

Ten zuiden van de wijk ligt het Diekmanterrein, met veel
Tot het Varvik - Diekman behoort

ook het Diekmanterrein ten zuiden
van de wijk en de buurten

Hogeland-Zuid en Wooldrik.
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Glanerbrug

sportvoorzieningen en bedrijvigheid.

1

Ontwikkelthema

Ontwikkeling als motor
In Varvik-Diekman wonen relatief veel

met elkaar. De werkeloosheid is gedaald,

alleenstaanden en eenoudergezinnen.

mede doordat projecten op het gebied

Er is weinig buurtbetrokkenheid en de

van scholing en opvoedingsondersteuning

sociale samenhang is de laatste tien jaar

hun vruchten hebben afgeworpen.

sterk afgenomen. Met name bij de witte
bouw. Ook het aantal ouderen is sterk gedaald. Er is steeds meer sprake van armoede,
werkloosheid, probleemgezinnen, vandalisme
en (drugs)criminaliteit. Om het ontwikkelen
van talenten te bevorderen en om bewoners
te ondersteunen is er in 2010 een buurtmaatschappelijk werker aangesteld.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Organiseren en/of ondersteunen van
een grotere bewonersparticipatie en
sociale samenhang.
• Ondersteunen van trajecten van
de gemeente om werkeloosheid aan
te pakken, bewoners meer kansen te
geven en opvoedingsproblematiek
aan te pakken.

Hoe zien wij 2025?

In 2025 zijn de woningen in Varvik-Diekman
veranderd. Daarmee zijn er andere mensen
in de wijk komen wonen. De bewoners
hebben bewust gekozen voor een goede
woning in een gunstig gelegen wijk met
aantrekkelijke voorzieningen. De sociale samenhang tussen nieuwe en oude bewoners

• Ondersteunen van de ontwikkeling
van ontmoetingsruimtes.
• Ondersteunen van initiatieven voor
spreekuren en andere vormen van
informatievoorziening.
•	Meer handhaving van regels
en afspraken.

en respect. Mensen kennen elkaar en praten
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Glanerbrug

is verbeterd en er is meer wederzijds begrip

Prettig en veilig wonen
voor iedereen

Varvik-Diekman oogt op sommige plekken somber. Woningen
en straten hebben een eentonige uitstraling, er is weinig groen
en parkeergelegenheid. De groene wig met de pas vernieuwde
speeltuin wordt zeer gewaardeerd maar heeft niet de functie van
een ontmoetingsplek voor de hele wijk. Jongeren veroorzaken overlast
in het Diekmanterrein en het Wooldrikspark; deze gebieden worden
door steeds meer mensen als onveilig ervaren. Er is sprake van
drank- en drugsgebruik en criminaliteit. Ondanks dit alles beoordelen
de bewoners hun wijk als prettig en zijn ze over het algemeen

3

Ontwikkelthema

Woningen met een toekomst
De oude naoorlogse woningen in Varvik-

Varvik-Diekman ook voor ‘buitenstaanders’

Diekman zijn met hun lage huurprijzen

meer uitstraling gekregen. Het is aantrekkelijk

aantrekkelijk voor mensen met een laag

voor nieuwe bewoners om zich in Varvik-

inkomen. Mensen met meer keuzemogelijk-

Diekman te vestigen.

heden zijn in de loop der tijd vertrokken en
nieuwe huishoudens met een lager inkomen
zijn de wijk ingestroomd. Er is een tekort
aan levensloopbestendige woningen en het
aantal oudere bewoners daalt sterk. Slechts
een klein deel van de mensen met verhuis-

tevreden met hun woonomgeving.

plannen wil in de wijk blijven wonen.

Hoe zien wij 2025

Hoe zien wij 2025?

gerenoveerd of vervangen en de groene wig is een centrale ontmoetings-

en ook minder sociale huurwoningen.

In 2025 oogt Varvik-Diekman een stuk prettiger. Woningen zijn
plek voor jong en oud. Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor
hun woonomgeving, dragen zelf ideeën aan en doen samen projecten.
Mensen zijn zich veiliger gaan voelen en er wordt minder overlast
ervaren, niet alleen doordat de bevolkingssamenstelling is veranderd

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Verminderen van het totaal aantal

woningen en het aantal sociale huurwoningen.
• Onderzoek doen naar kwaliteit en mogelijkheden van de bestaande woningen.
• Realiseren van gevarieerde, toekomstbestendige en hoogstaande woningen.

In 2025 telt Varvik-Diekman minder woningen
Wel is er meer variatie in woningtypen.
Minder goede woningen zijn vervangen door
nieuwe ruimere huizen. Andere woningen
zijn gerenoveerd, vernieuwd en energiezuinig.

• Onderzoeken waarom ouderen uit de wijk
vertrekken en daar waar mogelijk op
inspelen bij nieuwbouw/renovatie.
• Bij renovatie naast levensloopgeschiktheid
en energiezuinigheid ook de uitstraling
van de woningen meenemen.
• De vernieuwing goed zichtbaar maken

maar ook doordat bewoners elkaar eerder aanspreken.

De opzet van de wijk is ruimer dan voorheen

Wat is er nodig om dat te bereiken?

en mede daardoor is de leefbaarheid beter.

langs de randen van de wijk of vanaf

Doordat de vernieuwing vooral vorm heeft

uitvalswegen.

• Intensief (bij voorkeur tijdelijk) beheer door gemeente, corporatie
en partners, waarbij bewonersparticipatie heel belangrijk is.

gekregen langs de randen van de wijk, heeft

In 2025 is de wijk ruimer
opgezet en heeft mede daardoor
een goede leefbaarheid

• Onderzoeken van mogelijkheden voor meer verbinding tussen
de wijk en de groene wig.
• Onderzoeken van mogelijkheden voor verbetering van
de uitstraling van de woningen en de woonomgeving.
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Glanerbrug

2

Ontwikkelthema

4

Ontwikkelthema

Onbekend maakt onbemind
Een aantal bewoners woont al heel lang in Varvik-Diekman
maar er is ook een grote groep nieuwe bewoners. Tussen
de verschillende groepen is weinig contact en normen en
waarden zijn enigszins zoek. Hoewel er wel degelijk bewoners
zijn die zich willen inzetten voor hun buurt, is er over het algemeen weinig betrokkenheid en sociale samenhang. Al met
al gebeurt er weinig dat het imago van de wijk verbetert.

Hoe zien wij 2025?

In 2025 kennen de bewoners van Varvik-Diekman elkaar
beter. Ze komen elkaar tegen op school, in het buurthuis of
in het park. Doordat ze met elkaar spreken, komt er ook meer
van de grond. Bewoners weten ook waar ze terecht kunnen
met problemen, vragen of initiatieven. Zij zijn trots op
het dierbare verleden van Varvik-Diekman en de identiteit
van de wijk is versterkt.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

• Een traject inzetten om het imago te verbeteren
waarbij partners en vooral ook bewoners
betrokken moeten worden.
• Naar aanleiding van het traject: diversiteit
• Ondersteunen van initiatieven van de bewoners.
• Ondersteunen of organiseren van activiteiten
die de bewonersbetrokkenheid vergroten.
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Het ondersteunen van
initiatieven van bewoners
is erg belangrijk
- 27 -

Glanerbrug

aanbrengen in bewoners.

Glanerbrug
Glanerbrug is een groot gebied. Het bestaat uit het dorp Glanerbrug,
de nieuwbouwbuurten en nog een aantal andere oudere buitenwijken
van Enschede. Domijn heeft er een groot aantal (ongeveer 1.500) woningen.
Domijn is dan ook de meest aanwezige en zichtbare corporatie in dit gebied;
75 procent van de corporatiewoningen is eigendom van Domijn. Alleen in
de buurt Dolphia heeft Ons Huis de meeste woningen.
Dorp Glanerbrug

Glanerbrug is van de drie dorpen van Enschede het meeste ‘stedelijke’. Toch is het een dorp
met eigenheid en een eigen cultuur. Ook is er op het gebied van wonen voor ieder wat wils.
Het is daarmee een geliefde woonplek. Saamhorigheid is erg belangrijk voor de inwoners;
dat zie je bijvoorbeeld terug in de vele verenigingen en (sport-)clubs.

Nieuwbouwbuurten

Oikos, de Eilermarke en Eekmaat-West zijn nieuwbouwbuurten van Glanerbrug die in de loop
van de jaren zijn gebouwd. Deze buurten verbinden het dorp met Enschede. De nieuwbouwbuurten bieden veel verschillende woningen. Middenin het gebied vinden we een gloednieuw
winkelcentrum. Ook is er een breed inzetbaar gebouw waar een wijkcentrum, kinderopvang
en een basisschool een plek hebben. Goed openbaar vervoer zorgt voor een snelle verbinding
met het centrum van Enschede.

de buurten Oikos, Eilermarke,
Eekmaat-West, Dolphia en
Sleutelkamp.

Overige buurten

De overige buurten tussen Glanerbrug en Enschede zijn Dolphia en Sleutelkamp.
Dolphia is een bijzondere, op zichzelf staande buurt. De betrokkenheid bij de bewoners
is groot, maar er zijn ook leefbaarheidproblemen. Sleutelkamp, eerder een woonwagenkamp
in het buitengebied, is inmiddels omsloten door de nieuwbouwbuurt Cascade.

- 28 -

- 29 -

Glanerbrug

Bij Glanerbrug horen ook

De leefbaarheid wordt als goed
ervaren en in veel buurten is
sprake van sociale samenhang

1

Ontwikkelthema

Mensen bij elkaar brengen
Veel inwoners van Glanerbrug zijn tevreden

Mede dankzij de zelfstandige dorpsraad

met het dorp en hun woonplek. De leefbaar-

heeft het dorp zijn uitgesproken en zelf-

heid wordt als goed ervaren en in veel buur-

standige karakter weten te behouden.

ten is sprake van sociale samenhang.

Met één belangrijk verschil: anders dan

De sociale controle is vaak groot en men is

voorheen weten mensen de weg naar

gewend elkaar aan te spreken op ongewenst

de instanties te vinden. Verder is er meer

gedrag. Ernstige problemen probeert men

contact tussen oorspronkelijke bewoners

liever onderling op te lossen dan er ‘buiten-

en ‘import’. Bewoners van de nieuwbouw-

staanders’ bij te halen. Dat maakt het voor

wijken voelen zich meer betrokken bij het

instanties soms moeilijk om hulp te bieden.

oude dorp.

Een ander punt van zorg is de toename van
de werkeloosheid, die veel mensen in financiële
problemen brengt. Verder is de schooluitval
groot, volgens sommigen als gevolg van
onvoldoende toezicht door ouders.
Glanerbrug telt relatief veel ‘import’ en
de bewoners van de nieuwbouwwijken zijn
vaak sterk gericht op Enschede in plaats van
op de oude kern. Beide factoren zorgen voor
een tweedeling.

• Intensiveren van sociaal en fysiek wijkbeheer.
• Ondersteunen van het doorbreken van
de afgeschermde sociale problemen.
• Onderzoek doen naar de voorzieningen
die de bewoners van de nieuwbouwwijken
gebruiken.
• Bijdragen aan de sociale samenhang,
bijvoorbeeld door deel te nemen aan
het verenigingsleven.

Hoe zien wij 2025?
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Wat is er nodig om dat te bereiken?

• Samenwerking met de dorpsraad versterken

Glanerbrug is in 2025 nog steeds een echt

en gebruik maken van de contacten van

dorp met relatief veel nieuwkomers.

de dorpsraad.
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2

Ontwikkelthema

Voorzieningen op niveau
Glanerbrug heeft uitgesproken eigen voorzieningen.
Voorbeelden hiervan zijn een zwembad, een NS-station,
een huisartsenpost, een jongerencentrum, een bibliotheek,
een brandweerpost en een politiepost. Maar er worden
ook voorzieningen gemist, zoals voortgezet onderwijs,
dagbesteding, recreatieruimtes voor ouderen en
een slagerij. Verder leeft er een sterke behoefte aan
een multifunctioneel gebouw en/of een brede school.
Er wordt ook achterstand ervaren door de toename van
werkeloosheid en op bijvoorbeeld computeronderwijs.

Hoe zien wij 2025?

In 2025 is Glanerbrug meer dan ooit een levendig dorp.
Meer mensen uit de nieuwbouwwijken en de omgeving
komen naar Glanerbrug voor de uitstekende voorzieningen
en het uitgebreide winkelaanbod.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

• Onderzoek doen naar de behoefte aan een Kulturhus/
multifunctionele accommodatie/brede school.
• Vooruitkijken op de uitkomsten van het voorzieningenonderzoek (zie het voorgaande thema).
• Gebruik maken van de zelfredzaamheid van de dorpsraad
en bevolking, bijvoorbeeld met behulp van een speciaal

Glanerbrug heeft haar
eigen voorzieningen

programma voor wijkontwikkeling, zorg en welzijn.
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3

Onderzoek doen naar energiezuinigheid is belangrijk

Ontwikkelthema

Woningen en energiezuinigheid
In de oude kern van Glanerbrug zijn veel

energiezuiniger beheer in de wijk en is de ver-

betaalbare woningen van matige kwaliteit die

huurbaarheid van de duurdere huurwoningen

relatief lang worden bewoond. De bevolking

verbeterd. De buurt Oikos is weer een visite-

vergrijst wel maar verhuist weinig. Er is beperkt

kaartje op het gebied van energiezuinigheid

behoefte aan levensloopbestendige woningen.
Mensen willen vaak in het dorp (blijven) wonen
en er is een behoefte aan woningen voor
starters. In de dorpskern is weinig nieuwbouw
en de laagbouw woningen zijn niet
energiezuinig uitgevoerd. De ruime woningen
in de nieuwbouwwijken zijn wel energiezuinig
uitgevoerd, maar het oorspronkelijke concept
gericht op duurzaamheid is verwaterd.
Het verhuren van met name de duurdere
huurwoningen gaat moeizaam.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Onderzoek doen naar de kwaliteit en
de mogelijkheden van de bestaande
woningen.
• Vernieuwen van de bestaande woningen
in de dorpskern.
• Bij nieuwbouw: erop toezien dat er toekomstbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.
• Onderzoek doen naar de woonbehoefte
van starters in Glanerbrug.
• Onderzoek doen naar energiezuinig beheer

Hoe zien wij 2025?

In 2025 zijn de woningen in de dorpskern slechts
iets veranderd. Enkele verouderde woningen
zijn vervangen door ruime duurzame woningen
die ook geschikt zijn voor ouderen. Daarnaast
heeft een groot aantal starters zich in het dorp
gevestigd, vaak in bestaande woningen. In de
nieuwbouwwijken zijn de woningen bijna niet
veranderd. Wel is er werk gemaakt van een
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van de wijk.

4

De Glanerbrugger en de dorpsraad
zetten zich graag in voor hun dorp

Ontwikkelthema

Meer leefbaarheid
en samenhang

Hoewel het prettig wonen is in Glanerbrug, staat het veiligheidsgevoel van de inwoners onder druk. Er worden verschillende vormen van overlast ervaren, ook op verkeersgebied.
Parkeren is hier en daar een probleem en het groen staat er
niet overal even florissant bij. Nieuwbouwwijken worden
gezien als eilanden op zich, waarbij de ontsluiting vaak ook
nog onvoldoende is.

Hoe zien wij 2025?

In 2025 is de overlast duidelijk afgenomen. Er is meer binding
tussen de kern van Glanerbrug en de nieuwbouwwijken.
Beide gebieden hebben daar hun voordeel mee gedaan.
In de kern ervaart men een groter draagvlak voor de voorzieningen, in de nieuwbouwwijken heeft men het gevoel
dat de voorzieningen dichtbij zijn.

5

Ontwikkelthema

Glanerbruggen bouwen
De Glanerbrugger en de dorpsraad zetten zich

Het dorp is aantrekkelijker dan ooit en de band

graag in voor hun dorp. Toch is er ook sprake van

met de omliggende gebieden is versterkt.

een vervaging van normen en waarden. Er is minder sociale controle en oorspronkelijke bewoners
hebben moeite met nieuwkomers. Naast deze

Wat is er nodig om dat te bereiken?

verdeeldheid - ook terug te zien tussen de oude

• Intensiveren van sociaal en fysiek beheer,

kern en de nieuwbouwwijken - dreigt er een

waarbij bewonersparticipatie belangrijk is.
• Verder uitbouwen en benutten van de wijkschouw.
• Ondersteunen van het verbeteren van de verkeersveiligheid, waarbij het initiatief bij de gemeente ligt.
• Versterken van de samenwerking op alle vlakken tussen
de oude kern Glanerbrug en de nieuwbouwwijken.
• Bij woningbouwontwikkeling: voorkeur geven aan
inbreiding boven uitbreiding.
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kloof te ontstaan tussen ouderen en jongeren.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

•	Versterken van de naam van Glanerbrug met
behulp van passende kernwoorden, actieve
promotie en zichtbaarheid bij bouwontwikkeling, beheer, initiatieven van
de bevolking en dergelijke.

Hoe zien wij 2025?

In 2025 is het dorp Glanerbrug zichzelf gebleven,
maar wel meer naar buiten gericht. Het imago van
het dorp is verbeterd, mede doordat er op sociale
en fysieke aspecten bruggen zijn gebouwd.

- 35 -

•	Aan de hand van een actief programma meer
fysieke en sociale verbinding creëren tussen
dorp en nieuwbouwwijken, ouderen en
jongeren, oorspronkelijke bewoners en
nieuwkomers.

Conclusie
Het mag duidelijk zijn: er staat ons de komende
jaren veel te doen als we onze visie op het Enschede
Oost van 2025 willen verwezenlijken. Toch zijn wij
er als Domijn van overtuigd dat het kan, als er maar
aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan.
De voornaamste daarvan zijn wat ons betreft
optimale communicatie en samenwerking tussen
de betrokken corporaties, de gemeente en - niet in
de laatste plaats - de bewoners(commissies) die
de bedoelde veranderingen moeten ondersteunen.
Wij denken met deze gebiedsvisie in elk geval
een goede eerste stap te hebben gezet om samen
verder te gaan. Zodat we aan de slag kunnen met
het programma en een mooie toekomst realiseren!

Samen verder!
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