
Stadsdeel Noord op weg naar 2025

Goede vooruitzichten voor 
een veelzijdig stadsdeel

Wilt u meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Bel ons gerust:  ons telefoonnummer is 0900-335 0 335 (lokaal tarief)  

Postbus 1345
7500 BH Enschede
info@domijn.nl
www.domijn.nl

Vestiging Enschede
Boulevard 1945 - 324 A 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag  
van 9.00 tot 17.00 uur

Vestiging Haaksbergen
Markt 12
Openingstijden:  Maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 9.00 tot 13.00 uur.  
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Vestiging Losser
Ravenhorsterweg 1 A
Openingstijden:  Maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.  
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Onze bezoekadressen zijn:
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uniek en rijk verleden

Enschede is een bijzondere stad. Een stad met een 
uniek verleden en - mede als gevolg daarvan - een rijke 
variatie aan wijken, dorpen en buurten. Die variatie 
is waardevol, vinden we bij Domijn. Daarom kiezen 
we als moderne corporatie voor een gebiedsgerichte 
aanpak, met oog voor de karakteristieke aspecten 
waarmee de diverse gebieden zich onderscheiden. 
Maar ook een integrale aanpak, 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 die (mede) 
onder onze verantwoordelijkheid vallen optimaal 
tot ontwikkeling  laten komen. Met het oog daarop 
streven we ernaar voor elk gebied - en dan met name 
bepaalde focusgebieden die in onze opvatting extra 
aandacht verdienen - een gerichte visie te ontwik-
kelen. 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. 

- 1- 

Wat bijzonder is
moet bijzonder blijven

Een rijke varatie  
aan wijken, dorpen  
en buurten
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Een belangrijke rol in dit verband speelt Enschede 
Noord, een van de vijf stadsdelen die samen Enschede 
vormen. In Enschede Noord komt de variatie die 
zo kenmerkend is voor Enschede extra sterk naar 
voren. Hier heeft elke buurt een ander gezicht. Er 
is veel cultuur, met onder meer de Cultuurmijl, het 
Rijksmuseum Twenthe, het Rozendaal, het Cremer en 
TwentseWelle. Sport op topniveau wordt bedreven 
in de Grolsch Veste en de IJsbaan Twente en ook de 
natuur is met twee grote stadsparken en een kinder-
boerderij goed vertegenwoordigd. De overgang van de 
buurt Deppenbroek naar het dorp Lonneker, met zijn 

actieve verenigingsleven en zijn natuurrijke 
omgeving, is zelfs uitgesproken landelijk te 
noemen. Het woningaanbod in Enschede  
Noord varieert van rustiek wonen in Lonneker  
tot de moderne architectuur in het weder- 
opgebouwde Roombeek. Daarnaast zijn er  
veel oudere portiekflats en duplexwoningen,  
met name in de wijken Twekkelerveld,  
Deppenbroek en Mekkelholt. 

Elke buurt een  
ander gezicht

StadsdeelNoord

Enschede Glanerbrug

Oldenzaal

Losser

Vliegveld Twente
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Wijk Noord

Twekkelerveld

Enschede 
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Kwaliteit en duurzaamheid
Kwaliteit en duurzaamheid zijn leidende  
begrippen bij Domijn. Een voorzichtige  
conclusie is dat er qua duurzaamheid en  
toekomstbestendigheid, inspanningen  
geleverd moeten worden in het woning- 
aanbod van dit stadsdeel. Een situatie die 
om gerichte inspanningen vraagt. 

Minder kinderen en gezinnen, veel studenten. De  
bevolkingssamenstelling verschilt sterk per gebied 
binnen Enschede Noord. Wat in elk geval opvalt is 
dat er in dit stadsdeel minder kinderen en gezinnen 
wonen dan elders in de stad. Daarentegen zijn er  
juist meer alleenstaanden en mensen in de leeftijds-

categorie van 15 tot 24 jaar.  Voor een groot deel zijn 
dat studenten. Het inkomen van de bewoners ligt  
iets lager dan gemiddeld in Enschede. Vooral in de 
buurten Twekkelerveld, Mekkelholt en Deppenbroek 
is een relatief grote groep mensen met een laag 
inkomen.

Minder kinderen en gezinnen,veel studenten

Duurzaamheid en toekomst- 
bestendigheid van onze  
woningvoorraad waarborgen
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DrieFocusgebieden
Op grond van het voorafgaande - en op basis  

van grondige voorstudies - hebben wij binnen 

Enschede Noord drie focusgebieden aangewezen: 

Twekkelerveld, Wijk Noord en Lonneker. 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 drie deelvisies presenteren we  

u in het vervolg van dit boekje.

Enschede
Ol
de
nz
aa
lse
str
aa
tHengelosestraat

Een visie voor de  
gewenste ontwikkeling

- Twekkelerveld

- Wijk Noord

- Lonneker
Wijk Noord

Lonneker

Twekkelerveld
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TwekkelerveldFocusgebied
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Twekkelerveld, een gezellige en dynamische wijk
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Twekkelerveld is in de loop der jaren gegroeid als een lappendeken van 

buurten en functies. In deze gezellige, dynamische wijk wonen ruim 

13.000 mensen, onder wie relatief veel studenten. Wat de bebouwing 

betreft, onderscheidt Twekkelerveld zich vooral door de verschijningsvorm 

van de flats, bijvoorbeeld het Jupitercomplex. Ook karakteristiek zijn het 

tuindorp-achtige buurtje Bruggenmors met zijn grondgebonden rijtjes-

woningen en de groep witte naoorlogse noodwoningen die de bijnaam 

‘Sahara’ heeft gekregen. 
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In Twekkelerveld wonen nu vooral alleenstaanden en 
samenwonenden, vaak met een laag inkomen. Er zijn 
weinig gezinnen. Hoewel de sociale samenhang groot is, 
zijn er ook groepen die weinig binding met de wijk heb-
ben, zoals de studenten. Verder daalt het aantal oudere 
bewoners, wellicht omdat het woningaanbod niet bij 
hen past. Ook mensen die aan een volgende stap in hun 
‘wooncarrière’ toe zijn, kunnen geen geschikte woning 
vinden. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 heeft Twekkelerveld een veelzijdig woning aan-
bod en een net zo veelzijdige bevolkingssamenstelling. 
Meerdere groepen bewoners zijn in de wijk blijven  
wonen of zelfs weer teruggekeerd. Ook vanwege het 
ruime aanbod aan voorzieningen, de goede bereikbaar-
heid en het prettige imago van de wijk. Er zijn programma’s 
om bepaalde groepen bewoners zich meer betrokken  
te laten voelen bij hun woonomgeving.

Bij dat alles is Twekkelerveld ook nog steeds een  
laagdrempelige wijk met relatief veel goedkope,  
kleine portiekflats en duplexwoningen. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Gerichte levensloopbestendige nieuwbouw  
 en dito  aanpassingen aan de bestaande voorraad 
 met het oog op ouderen/zorgbehoevenden.
• Voldoende geschikte nieuwbouw voor gezinnen,   
 starters en tweeverdieners.
• Optimale samenwerking met universiteit en  
 Business & Science Park.
• Bouw die aansluit op de woonwensen van een   
 groot aantal ZZP-ers.
• Gericht streven naar integratie en sociale  
 binding van studenten in de wijk. 

 

Ondanks het gevarieerde woningaanbod kent Twek-
kelerveld ook knelpunten. Zo zijn er relatief te veel 
sociale huurwoningen en oudere flats zonder lift.  
Bovendien is het grootste deel van de woningen 
niet toekomstbestendig en is er weinig gedaan aan 
duurzaamheid en energiezuinigheid. In het duurdere 
(royale) woningsegment is juist te weinig aanbod.  
Al met al zien veel mensen zich vroeg of laat  
gedwongen buiten de wijk huisvesting te zoeken. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is het woningaanbod in Twekkelerveld zeer 
gevarieerd, met letterlijk voor elk wat wils: zowel 
koop- als huurwoningen voor studenten, starters, 
doorstromers, gezinnen en ouderen/zorgbehoeven-
den. Hier en daar zijn woningen vervangen, maar 
van grootschalige sloop of herstructurering is geen 
sprake geweest. Er staan nog steeds portiekflats en 
duplexwoningen, maar de flats zijn duurzaam opge-
waardeerd, energiezuinig en zodanig opgeknapt dat 
ze goed passen bij de nieuwe uitstraling van de wijk. 
In totaal staan er minder woningen dan in 2010.  
Dat sluit aan bij de terugloop in huishoudens vanaf 
2025 die ook in Twekkelerveld wordt verwacht.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Minder sociale huurwoningen (met name flats  
 zonder lift) en meer ‘dure’ huurwoningen.  
• Behoud van goede grondgebonden eengezins- 
 woningen. 
• Renovatie of vervanging van verouderde grond- 
 gebonden eengezinswoningen. 
• Investeringen in duurzaamheid en kwaliteit van  
 in stand te houden woningen. 
• Nieuwe woningen in meer verschillende typen  
 en prijsklassen.
• Nieuwe woningen om (ook oudere/zorgbehoevende)  
 bewoners aan de wijk te binden.

Ontwikkelthema 2
Een wijk waar iedereen 
zich thuis voelt

Ontwikkelthema 1
Nieuwe en bestaande
woningen in balans
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In totaal staan er in 
2025 minder woningen  
dan in 2010
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Twekkelerveld is een zelfvoorzienende wijk met veel 
verenigingen en ‘eigen’ voorzieningen,  zoals een 
gezondheids- en winkelcentrum. Bijzondere voor-
zieningen als de UT, het Business & Science Park  
en de Grolsch Veste liggen binnen handbereik.  
Tussen verschillende partijen in de wijk wordt goed 
samengewerkt. Een allround sportvereniging als 
Rigtersbleek zet zich merkbaar in om de sociale 
betrokkenheid in de wijk te vergroten en het (sport)
voorzieningen niveau te verhogen. Er zijn ook enkele
zorg- of aandachtspunten. Zo zijn de voorzieningen 
niet altijd even zichtbaar of uitnodigend. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 heeft Twekkelerveld zijn zelfvoorzienende 
karakter weten te behouden en in de beleving van de 
buitenwereld zelfs versterkt. De wijk staat bekend als 

een dorp in de stad, met veel voorzieningen, een  
gunstige ligging en twee ‘centra’:  enerzijds het winkel-,
 zorg- en dienstencentrum aan de Van Heekstraat/
Zonstraat, anderzijds de buurt Rigtersbleek waar voor-
al voorzieningen op het gebied van sport en recreatie 
te vinden zijn. De diversiteit aan voorzieningen heeft 
andere doelgroepen naar Twekkelerveld getrokken 
dan de vrij eenzijdige groep die er voorheen woonde. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Een nieuw winkelcentrum en levensloopgeschikte  
 appartementen.
• Ruimte voor initiatieven uit de wijk op het gebied  
 van voorzieningen, diensten en verenigings- 
 activiteiten.

Ontwikkelthema 3
Twekkelerveld 
alles aanwezig

Ontwikkelthema 4
Prettig en 
veilig wonen
De gemiddelde bewoner van Twekkelerveld vindt dat hij prettig 
en rustig woont, mede dankzij de kleinschaligheid van de wijk. 
Over de kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte is 
men hier en daar minder te spreken. Hetzelfde geldt voor de 
verkeersveiligheid. Verder geven de vele studenten soms overlast 
en is er relatief veel huiselijk geweld. Door de diversiteit van de 
buurten heeft de wijk als geheel geen eenduidige identiteit. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 wordt de woonomgeving nog veiliger en (dus) prettiger 
ervaren, mede als gevolg van toegenomen betrokkenheid van  
de bewoners. De hoofdstructuur en de entrees tot Twekkelerveld 
zijn zodanig verbeterd dat de wijk aantrekkelijker, herkenbaarder 
en toegankelijker is geworden. De verschillende buurten 
vertonen meer samenhang. De verkeersveiligheid is verbeterd 
en de wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, ook  
voor ouderen. De wijk heeft een groenere uitstraling gekregen. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Nieuwbouw en herstructurering gericht op verbetering van  
 de hoofdstructuur en identiteit.
• Verbetering van (de betrokkenheid bij) het beheer van de  
 sociale en fysieke woonomgeving.
• Verbetering van de verkeersveiligheid.
• (Her)ontwikkeling van locaties die niet meer in gebruik zijn.

 - 15 - - 14 -

Verbetering van de  
verkeersveiligheid is  
een belangrijk punt
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Wijk NoordFocusgebied
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Wijk Noord bestaat uit zes buurten,  

waarvan vooral Roombeek, Deppenbroek  

en Mekkelholt van belang zijn voor Domijn. 

Roombeek heeft zich na de vuurwerkramp ontwikkeld tot een prominente buurt  
met moderne architectuur, veel (ook bijzondere) voorzieningen en een aantrekkelijke  
openbare ruimte. 

Deppenbroek is een typische jaren ‘60-buurt, met een strookvormige opzet, portiek- 
flats, woontorens en veel groen. De buurt heeft veel last gehad van verpaupering en 
een slecht imago. Er is de laatste jaren het nodige gerenoveerd en nieuw gebouwd,  
en dat heeft een merkbaar positief effect gehad. Maar bewoners geven ook aan dat 
‘Deppenbroek er nog niet is’. 

Mekkelholt is grotendeels na de oorlog gebouwd rond een winkelcentrum, dat de  
komende tijd zijn functie zal verliezen door de komst van het nieuwe woon-, werk-  
en winkelcentrum in Roombeek. De bebouwing bestaat uit portiekflats, eengezins- 
woningen en enkele hoge woontorens. Er is veel openbare ruimte, maar die functio-
neert niet optimaal. Sterker nog: de buurt oogt op sommige plekken nogal rommelig.

Buurten met een heel eigen karakter
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Roombeek, Deppenbroek en Mekkelholt hebben ieder 
een heel eigen karakter maar zijn te klein om zelfvoor-
zienend te zijn. Daarbij komt dat buitenstaanders de 
verschillende karakters van de buurten niet allemaal even 
duidelijk herkennen. De wederopbouw van Roombeek 
is een succes geworden dat ook buiten Enschede tot de 
verbeelding spreekt. De investeringen in Deppenbroek 
hebben eveneens hun vruchten afgeworpen, al moet  
er nog het nodige gebeuren. Mekkelholt is ten opzichte 
van de beide andere buurten echt achtergebleven.  
De toekomstige sloop van het huidige winkelcentrum 
Mekkelholt biedt daar echter nieuwe kansen.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 ervaart men Wijk Noord als een samenhangend 
geheel. De grenzen van de buurten zijn wat vervaagd, 
maar met behoud van karakteristieke kenmerken.  
Door de hele wijk lopen logische routes en er zijn diverse  
andere verbindende elementen. De voorzieningen zijn 

eerder onderling aanvullend dan concurrerend.  
Roombeek is nog steeds het meest in het oog springende, 
bruisende deel van de wijk, en intussen een gevestigde 
naam op cultuurgebied. Deppenbroek is een geliefde, 
rustige groene buurt aan de rand van de stad. Mek-
kelholt heeft de grootste metamorfose ondergaan (zie 
het volgende thema). Ook in sociaal opzicht is er meer 
samenhang. Er wordt veel beter samengewerkt tussen 
corporaties en andere partijen, inclusief bewoners. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Nieuwbouw en herstructurering gericht op 
 een samenhangende structuur. 
• Een visie die door corporaties en gemeente  
 gezamenlijk wordt ontwikkeld en gedragen. 
• Concrete suggesties om de gewenste  
 samenhang in de hele wijk zichtbaar te maken  
 (ontwikkeling van Mekkelholt is bijvoorbeeld een kans).

De buurt Mekkelholt heeft weinig eigen identiteit 
en structuur en er is geen verbinding met de omlig-
gende buurten. De ruimtelijke kwaliteit is niet fraai 
en de buurt heeft geen best imago. De bewoners 
hebben lang het gevoel gehad dat de aandacht meer 
uitging naar Deppenbroek en Roombeek. In de buurt 
wonen weinig gezinnen met kinderen. Enerzijds zijn 
er sociale problemen, anderzijds staan bewoners wel 
open voor elkaar. Ook voor nieuwe ontwikkelingen is 
men niet bang, mits ze goed zijn voor de buurt. Alleen 
daarom al wordt de toekomstige metamorfose van 
Mekkelholt - met onder meer een functiewijziging 
van het huidige winkelcentrum- een regelrechte 
uitdaging. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de nieuwe invulling van Mekkelholt groten-
deels afgerond. Er zijn minder woningen en er is meer 
(en beter ingerichte) openbare ruimte. De nieuw 
gebouwde woningen zijn ruim, modern en duurzaam 
en ogen wat traditioneler dan die in Roombeek.  
Mekkelholt is een gezellige, levendige, ontspannen, 
multiculturele, tolerante buurt waar mensen - inclusief 
jonge gezinnen - niet uit noodzaak wonen maar 

omdat ze het er prettig vinden. Naast veel betaalbare 
woningen zijn er nu ook woningen in een hoger 
prijssegment. Er zijn minder winkels maar meer voor-
zieningen op het gebied van recreatie, ontmoeting, 
horeca en sport en spel. Dankzij de heldere opzet van 
de buurt zijn de voorzieningen uiterst toegankelijk, 
zowel letterlijk als figuurlijk. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Een gevarieerd aanbod aan goede woningen die 
 nieuwe  doelgroepen aanspreken en ‘wooncarrière’  
 mogelijk maken.
• Minder sociale huurwoningen. 
• Samenwerking tussen corporaties en gemeente  
 (met een hoofdrol voor De Woonplaats als  
 eigenaar van het huidige winkelcentrum). 
• Fysieke en sociale aansluiting op Deppenbroek  
 en Roombeek.
• Sociaal en fysiek beheer waar nodig.

Ontwikkelthema 2
Mekkelholt hoort  
er helemaal bij
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Ontwikkelthema 1
Buurten bij  
elkaar brengen

De nieuwe woningen zijn
ruim, modern en duurzaam

Buitenstaanders herkennen 
 de verschillende karakters  
van de buurten niet
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De openbare ruimte in Mekkelholt en enkele delen 
van Deppenbroek wordt omschreven als verschraald 
en verouderd. De (vaak tijdelijke) bewoners voelen 
zich weinig betrokken bij hun woonomgeving.  
De straten ogen verouderd en er is veel ergernis over 
zwerfafval, slecht onderhouden tuintjes, hondenpoep, 
auto’s die zomaar overal worden geparkeerd en  
een gebrek aan verkeersveiligheid. Mensen voelen 
zich onveilig doordat er geen huismeesters en wijk-
consulenten zijn. Er zijn sociale problemen, vooral  
bij de woontorens in Mekkelholt en de portiekflats in 
Deppenbroek. Ook uit Roombeek komen signalen  
van overlast. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de woonomgeving in Wijk Noord een stuk 
veiliger, schoner en prettiger. De bevolkingssamen-

stelling is gevarieerder, kleine verouderde woningen  
hebben plaatsgemaakt voor nieuwe modernere 
woningen en enkele wooncomplexen hebben een 
nieuwe woonbestemming gekregen. Bewoners  
voelen zich meer betrokken bij hun woonomgeving.  
In sommige delen van de wijk is het rustiger geworden, 
zeker ook als we kijken naar het aantal auto’s op 
straat.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Sociaal en fysiek beheer waar nodig.
• Meer betrokkenheid door meer contact en  
 gerichte samenwerking met bewoners,  
 gemeente en corporaties.
• Bij (nieuwbouw)ontwikkelingen: aandacht 
 voor parkeren.

Ontwikkelthema 3
Een veilige
woonomgeving

Ontwikkelthema 4
Woningen  
met perspectief
In Wijk Noord (met name Mekkelholt en Deppenbroek) staan veel 
flats zonder lift uit de jaren ‘50 en ’60. In Mekkelholt staan boven-
dien vier grote torenflats. Deze woningen zijn niet toekomstbestendig, 
alleen al omdat ze weinig ruimte bieden en veelal alleen met de trap 
bereikbaar zijn. Ouderen/zorgbehoevenden kunnen er op termijn 
niet blijven wonen en zijn aangewezen op een andere woning, die 
niet altijd in dezelfde buurt te vinden is. Met name in Mekkelholt 
zijn woningen niet bepaald duurzaam en energiezuinig uitgevoerd. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is het aantal woningen in Wijk Noord licht afgenomen. 
Wel hebben veel ‘ouderwetse’ woningen plaatsgemaakt voor ver-
schillende typen nieuwe woningen die aansluiten bij de behoefte 
van de diverse doelgroepen, zowel doorstromers binnen de wijk als 
nieuwe bewoners. De flats die er nog staan - zichtbaar opgeknapt, 
duurzaam opgewaardeerd en energiezuinig - bieden goede huis-
vesting aan starters en studenten. In Deppenbroek zijn met name  
de flatwoningen zonder lift vernieuwd. Om het eigen woningbezit 
te bevorderen, is een beperkt aantal huurwoningen verkocht aan  
de bewoners. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Minder flatwoningen zonder lift. 
• Opwaardering van een deel van het aantal sociale huurwoningen.
• Investeringen in duurzaamheid en kwaliteit van de in stand  
 te houden woningen. 
• In Mekkelholt: meer differentiatie in woningtypen en  
 prijsklassen.
• Nieuwbouw en renovatie gericht op diversiteit aan  
 doelgroepen, ook binnen de wijk. 
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Veel ‘ouderwetse’ woningen 
hebben in 2025 plaatsgemaakt 
voor verschillende typen nieuwe 
woningen die aansluiten bij  
de behoefte van de diverse  
doelgroepen
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Lonneker is in opzet een typisch kerkdorp, met een (onlangs opnieuw  

ingericht) centraal dorpsplein en een dorpshuis dat een sterke sociale 

functie heeft. Het dorp ligt gunstig ten opzichte van de snelweg en 

de steden Enschede, Oldenzaal en Losser. Daarbij heeft Lonneker een 

omvangrijk buitengebied. Centraal in dit gebied ligt vliegveld Twente, 

omringd door een aantal natuurgebieden. Nu het vliegveld niet meer 

in gebruik is als militaire basis, is de ontwikkeling van deze locatie een 

belangrijk thema. 

Typisch kerkdorp, met sterke sociale functie



Lonneker heeft een goed imago en wordt gekenmerkt 
door een ontspannen sfeer en veel groen. ‘Noaberhulp’ 
leeft nog als vanouds. Afgezien van een groot aantal 
verenigingen zijn er nauwelijks winkels of andere 
voorzieningen. Veel inwoners zijn bang dat hun dorp 
op den duur zal vastgroeien aan Enschede en dat het 
gewaardeerde dorpsgevoel wordt aangetast doordat 
er teveel mensen ‘van buiten’ in Lonneker komen 
wonen. Een ander punt van aandacht is het feit dat 
de vergrijzing toeneemt en veel jongeren uit het dorp 
wegtrekken. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is het in Lonneker nog steeds even prettig  
wonen. Hoewel er in totaal wat minder mensen  
wonen,  heeft Lonneker niet stilgestaan.

Integendeel: het dorp is meegegaan met de ontwik-
kelingen. Daardoor is het aantal inwoners niet zo 
drastisch gedaald als anders het geval zou zijn  
geweest. Er zijn iets meer voorzieningen, waaronder 
een multifunctioneel Kulturhus en enkele kleinschalige 
zorgvoorzieningen. Lonneker staat ook goed bekend 
bij de mensen die werken op het voormalige vliegveld 
Twente. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Ondersteuning van initiatieven om het  
 voorzieningenniveau op peil te houden.
• Bestrijding van bevolkingskrimp, bijvoorbeeld door  
 aan te haken bij de ontwikkeling van het vliegveld. 
• Inventarisatie van de woonwensen van bestaande  
 en potentiële inwoners. 

Ontwikkelthema 1
De toekomst  
van een dorp

Ontwikkelthema 2
Domijn in
Lonneker
Domijn heeft ongeveer 100 woningen in Lonneker en is de enige 
sociale huisvester in het dorp. De woningvoorraad omvat vooral 
(min of meer verouderde) grondgebonden seniorenwoningen. 
Daarnaast is er een aantal gezinswoningen in de verkoop, 
waardoor het  aantal woningen van Domijn afneemt. Voor 
inwoners van Lonneker is het lastig om in het dorp een woning 
van Domijn te krijgen en er is ook vraag naar een ander type 
woning dan Domijn aanbiedt. Daarbij bestaat er behoefte aan 
kleinschalige zorg en is Domijn benaderd om mee te denken 
over de ontwikkeling van een Kulturhus.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 heeft Domijn nog steeds ongeveer hetzelfde aantal  
woningen in Lonneker. Wel zijn hier en daar de woningen
duurzaam verbeterd. Verder is er op kleine schaal nieuw  
gebouwd, om  te komen tot een toekomstbestendige woning-
voorraad die voor een brede doelgroep geschikt is. Ook wonen  
in combinatie met zorg is daarbij een belangrijk thema.  
Resultaat: Lonneker is vitaal als vanouds, de leefbaarheid is  
goed en ook mensen met een lager inkomen kunnen er  
(blijven) wonen. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Duurzame opwaardering van verouderde of bouw van  
 nieuwe toegankelijke (senioren)woningen.
• Aandacht voor de mogelijkheden om een kleinschalige  
 zorgvoorziening te ontwikkelen. 
• Ondersteuning van de ontwikkelingen van een Kulturhus,  
 met accent op multifunctionaliteit. 
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Stadsdeel NoordConclusie

Het mag duidelijk zijn: er staat ons de komende jaren veel te doen als 

we onze visie op het Enschede Noord van 2025 willen verwezenlijken.  

Toch zijn wij er als Domijn van overtuigd dat het kan, mits aan enkele  

essentiële voorwaarden wordt voldaan. De voornaamste daarvan zijn 

wat ons betreft optimale communicatie en samenwerking tussen  

de betrokken partijen die de beoogde veranderingen zullen moeten  

ondersteunen. Wij denken met deze gebiedsvisie in elk geval een  

constructieve eerste stap te hebben gezet naar een mooie toekomst  

die we samen kunnen waarmaken. 




