Uitzicht op
een betere
wijk

Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende
partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet.

Wilt u meer weten?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons gerust,
ons telefoonnummer is 0900-335 0 335 (lokaal tarief) of kom langs
bij een van onze vestigingen. Kijk voor onze actuele openingstijden
op www.domijn.nl.
Onze bezoekadressen zijn:
Enschede
Boulevard 1945 - 324a
Haaksbergen
Markt 12
Losser 			
Ravenhorsterweg 1a

Postbus 1345
7500 BH Enschede
info@domijn.nl

www.domijn.nl

Stadsveld 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

Werk & inkomen

Wijkbewoners

Omdat veelzijdigheid
waardevol is

en platteland brengt een eigen levendigheid met
zich mee. En de bevolkingssamenstelling is op
zijn minst gevarieerd te noemen.

Onderwijs

elkaar af. De voortdurende ontmoeting tussen stad

Bij Domijn zien we de veelzijdigheid van Enschede als een groot
rijkdom. Daarom kiezen we als moderne corporatie voor een

waarmee de verschillende stadsdelen zich onderscheiden. Maar

ook een totaalaanpak, breed gedragen en met aandacht voor alles

wat er speelt. Van sociale factoren tot en met de concrete inrichting

van de woonomgeving. Wij willen de gebieden waar we bezit hebben
optimaal tot ontwikkeling laten komen. Met het oog daarop

ontwikkelen we voor elk gebied een gerichte visie. Zo creëren we

een helder beeld van waar een gebied op dit moment staat, waar

het wat ons betreft heen moet en hoe we dit denken te bereiken.
In dit boekje gaat het over Stadsveld. En hoe wij dit gebied voor
ons zien in 2025.
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De woonomgeving

“Bij Domijn zien
we de veelzijdigheid
van Enschede als
een groot rijkdom”

Veiligheid &
leefbaarheid

gebiedsgerichte aanpak, met oog voor de karakteristieke aspecten

Om tot een heldere en gedegen visie te komen, hebben

Wijkbewoners
Werk & inkomen

Het specifieke
karakter van
Stadsveld
we veel informatie verzameld over Stadsveld. Zowel binnen
politie, zorg- en welzijnspartners en collega-corporaties.

Uit ons onderzoek komt een aantal kenmerkende eigenschappen van de wijk naar voren. De belangrijkste zijn:

• In Stadsveld wonen vooral jongere mensen, er is nauwelijks
sprake van vergrijzing.

Onderwijs

Domijn als in gesprekken met onder meer bewoners, gemeente,

• In vergelijking met andere delen van Enschede zijn veel

bewoners laag geschoold en maken relatief veel jongeren

• De leefbaarheid en het welzijnsniveau liggen relatief lager
dan in andere wijken van Enschede.

• In vergelijking met andere delen van Enschede hebben

veel bewoners een laag inkomen en zijn er veel mensen
met een uitkering.

• De bebouwing in de wijk is erg verouderd en eenzijdig:

Veiligheid &
leefbaarheid

school niet af.

• Stadsveld ligt dicht bij het centrum en (snel)wegen
en is daardoor goed bereikbaar.
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De woonomgeving

veel woningen, maar weinig bedrijven, sport en recreatie.

• Er is vooral bebouwing met weinig groen.

Wijkbewoners
Werk & inkomen

5 thema’s
voor de
toekomst
Stadsveld is voor een groot deel een echte volksbuurt. Mensen
al is Stadsveld een mooie plek om te wonen maar ook een wijk
waarin iets te verbeteren is. Daarom hebben we 5 thema’s
ontwikkeld, waar we de komende jaren aan gaan werken:

• Wijkbewoners

Onderwijs

zijn trots op hun wijk en willen er graag blijven wonen. Al met

• Werk & inkomen

• Veiligheid & leefbaarheid
• De woonomgeving
In het vervolg van dit boekje werken we de ontwikkelthema’s één

Veiligheid &
leefbaarheid

• Onderwijs

voor één uit. We kijken eerst naar de situatie zoals die nu is en geven

daarna onze visie hoe het rond het jaar 2025 moet zijn. Tot slot schetsen
we wat er nodig is om samen tot die ideale toekomst te komen.
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De woonomgeving

“Samen zorgen
voor een mooie
toekomst”

Wijkbewoners
kleine woningen, duplexwoningen en flats

Hoe zien wij 2025?

In 2025 maken betrokken en mondige bewoners

zonder lift. De meeste woningen zijn gebouwd

Stadsveld tot een sterke wijk waar het prettig

in de jaren ’50-’60 en beginnen ‘aan hun eind’
te raken. Ook zijn veel woningen op dit moment
niet geschikt voor senioren. Daardoor - en niet
doordat ze de wijk niet prettig vonden - hebben
veel ouderen Stadsveld inmiddels verlaten.

wonen en leven is. De bevolkingssamenstelling is
het bredere woningaanbod. Senioren en mensen
met een beperking willen in de wijk blijven
wonen; als zelfstandig wonen geen optie is, zijn

De afgelopen jaren is er in de wijken rónd Stadsveld (Pathmos, ’t Zwering) veel gebeurd. Daar-

er binnen de wijk genoeg alternatieven. Er zijn
allerlei voorzieningen in de wijk die zorgen voor
meer welzijn en leefbaarheid.

door is Stadsveld ten opzichte van deze wijken
minder aantrekkelijk geworden, met als risico dat
bewoners met een middeninkomen Stadsveld
verlaten. We willen Stadsveld aantrekkelijk houden en we willen “oude bewoners” behouden.
Hen een kans bieden om hun wooncarrière in de
wijk voort te zetten en ouderen de kans bieden
om zelfstandig te blijven wonen. Dat kan op
twee manieren: bestaande woningen aanpassen
of nieuwe woningen bouwen.

Wijkbewoners

duidelijk gevarieerder dan vroeger, mede dankzij

Onderwijs

In Stadsveld zijn veel dezelfde soorten woningen:

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Actieve samenwerking met de zorg- en
welzijnspartijen in Stadsveld.
• Het in kaart brengen van de wensen en
behoeften van de bewoners, zodat het aanbod
aan woningen en voorzieningen daarop kan
worden afgestemd.
• Een goede mix tussen goedkope en dure

Veiligheid &
leefbaarheid

Ontwikkelthema

Werk & inkomen

“We willen Stadsveld
aantrekkelijk houden en
‘oude bewoners’ behouden”

• Woningen waarin mensen hun hele leven
kunnen blijven wonen.
• Voorzieningen voor de oudere jeugd.
• Aandacht voor sport en spel.
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De woonomgeving

woningen, huur- en koopwoningen.

Werk & inkomen

“Bewoners krijgen kansen
om zich te ontwikkelen
en talenten worden benut”

In vergelijking met andere delen van Enschede,

Bewoners zijn betrokken en nemen deel aan

wonen er in Stadsveld meer werklozen, onder

activiteiten in de wijk. Steeds meer mensen

wie veel jong volwassenen. Het gemiddelde

nemen zelf initiatief om activiteiten te organi-

inkomen is laag en veel mensen leven van een

seren. De leefbaarheid is duidelijk verbeterd.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

Hoe zien wij 2025?

• Meer ruimte creëren voor werken in de wijk, 		
bijvoorbeeld vanuit een kantoor aan huis.

In 2025 hebben de bewoners van Stadsveld
voldoende werk en inkomen. Bewoners krijgen

• Meer betrokkenheid van de buurtbewoners.

kansen om zich te ontwikkelen en talenten

• Meer werkgelegenheid in de wijk en (dus) 		

worden benut. De wijk heeft zich ontwikkeld en
krijgt een steeds beter imago. Ook mensen met
een middeninkomen willen er (blijven) wonen.
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meer wijkbewoners met een baan.
•	Nauwere samenwerking met partners in de wijk.

De woonomgeving

uitkering.

Veiligheid &
leefbaarheid

Werk & inkomen

Onderwijs

Ontwikkelthema

“Ondersteuning
van het werk van
de Brede School West”
Ontwikkelthema

Onderwijs

klimaat te verbeteren. Er is in Stadsveld relatief
veel sociale problematiek, zoals huiselijk geweld,
drugsproblemen en jeugdoverlast. Veel jongeren
maken school niet af. Er wonen weinig hoger
opgeleiden en kinderen worden door hun ouders
nauwelijks gestimuleerd om te gaan studeren.
Veel kinderen zitten op het speciaal onderwijs.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Veel aandacht voor het bestrijden
van schooluitval.
• Veel aandacht voor persoonlijke
opleidingstrajecten.
• Meer leer-/werktrajecten voor wijkbewoners.
• Ondersteuning van het werk van
de Brede School West.

Onderwijs

De Brede School West zet zich in om het sociale

Hoe zien wij 2025?

In 2025 hebben meer mensen in Stadsveld een

Er zijn minder sociale problemen en de leefbaarheid is verbeterd, net als het imago van de wijk.
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De woonomgeving

een baan. Meer jongeren maken hun school af.

Veiligheid &
leefbaarheid

goede opleiding en daardoor betere kansen op

Ontwikkelthema

Veiligheid & leefbaarheid
Wat is er nodig om dat te bereiken?

Stadsveld kampt met meerdere problemen
die de veiligheid en leefbaarheid bedreigen.

• Als corporatie zichtbaar aanwezig zijn in

Het gaat vooral om problemen die te maken
hebben met verkeer, jongeren en huiselijk geweld.
Er is veel problematiek die zich onzichtbaar
(‘achter de voordeur’) afspeelt. Sommige delen
van Stadsveld hebben een negatief imago.

en partners werk maken van wijkbeheer.
• Huiselijk geweld bestrijden met een tijdelijk
huisverbod, om te voorkomen dat sociale

Hoe zien wij 2025?

groepen jongeren in beeld brengen en gericht

In 2025 zijn de veiligheid en de leefbaarheid
en daarmee het imago van Stadsveld sterk verbeterd. Meer mensen gaan er graag wonen, ook
in de categorie midden- en hogere inkomens.

aandacht geven.
• Taak voor politie en openbaar ministerie:
aanpakken van drugspanden.
• Samen kijken naar de inrichting van

Mede dankzij deze nieuwe bewoners gaat het

Veiligheid &
leefbaarheid

problematiek leidt tot sociale onveiligheid.
• Een rol voor sociale partners in de wijk:

de woonomgeving en waar nodig

steeds beter met de wijk.

verkeersonveilige situaties aanpakken.
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De woonomgeving

“In 2025 zijn de veiligheid en
de leefbaarheid en daarmee
het imago van Stadsveld sterk
verbeterd”

de wijk en in samenspraak met klanten

Ontwikkelthema

De woonomgeving
Stadsveld bestaat uit een aantal buurten die

buurten is wel heel veel veranderd. Er zijn in

elk een eigen karakter hebben. Er staan veel

totaal minder woningen maar meer verschil-

eengezinswoningen. Daarnaast zijn er veel

lende woningtypen. De wijk trekt steeds meer

zogenoemde Bebo-woningen (gescheiden

gezinnen en senioren, onder wie steeds meer

beneden- en bovenwoning) en portiekflats

mensen met een middeninkomen. Er zijn nieuwe

zonder lift. De wijk als geheel heeft vooral

groene ruimten gecreëerd en her en der is water

veel bebouwing met weinig groen en water.

te zien.

Daarentegen heeft de wijk een goede indeling

Wat is er nodig om dat te bereiken?

qua structuur. Vooral in het zuidelijke deel en
het centrumgebied van Stadsveld is al veel

• Betrokkenheid van bewoners, gemeente

nieuwbouw ontwikkeld. Die positieve ontwik-

en maatschappelijke partners in de wijk.

kelingen kunnen verder uitgebouwd worden.

• Een grote verandering van de wijk met kleine
ingrepen in nauw overleg met bewoners.

Hoe zien wij 2025?

• Waar nodig oude woningen opofferen om

In 2025 is Stadsveld nog steeds een verzameling

meer ruimte te maken voor groen en water.
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De woonomgeving

van karakteristieke buurten. Maar binnen die

Samenwerken
						werkt
Domijn vindt het belangrijk om alle partijen - bewoners, gemeente, collegacorporaties en maatschappelijke partners in de wijk - zo vroeg mogelijk te
betrekken bij het verder uitwerken van deze gebiedsvisie. De inbreng van mensen
die leven en werken in de wijk is onmisbaar om te komen tot een visie die zo breed
mogelijk wordt gedragen. Deze gebiedsvisie is vooral bedoeld om de betrokkenheid
te versterken. Want juist door samen een toekomstvisie te creëren, maken we
de gewenste veranderingen mogelijk. Wij denken met deze visie in elk geval een
goede eerste stap te hebben gezet, om samen met partners verder te gaan. Zodat
we aan de slag kunnen met het programma en een mooie toekomst realiseren.

