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GEREED-

SCHAPPEN„De gemeente zou meer wijkini-
tiatieven voor minima moeten sti-
muleren en ondersteunen. Meer
buurtmaaltijden bijvoorbeeld, of
meer faciliteiten waar mensen zich
creatief, muzikaal of sportief kun-
nen uitleven.”

Mooie ideeën, maar daar heeft de
jonge vrouw die een woning huurt
in Transburg niets aan. Ze heeft
heel andere problemen aan haar
hoofd. Een bewoner terroriseert al
een hele tijd een groot deel van de
buurt. De politie staat er volgens
haar geregeld voor de deur, maar

ENSCHEDE 11zaterdag 13 januari 2018

Bothoven

Wat een wijk
maakt is wat
er voor de
ramen hangt
—Kitty Looman
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Verkiezingsthema’s
in de Bothoven 

■ Wijkinitiatieven voor minima
stimuleren en ondersteunen.
■ Woningtoewijzingen kritisch
onder de loep nemen.
■ Te hard rijden in de wijk. 
■ Het dumpen van afval. 

Verkiezingsthema’s
in Varvik Diekman 

■ Achterstallig onderhoud
aan woningen en het open-
baar groen. 
■ Verloedering van de buurt. 
■ Weinig voorzieningen.  

de woningcorporatie heeft nog niet
ingegrepen. Haar naam wil ze niet
in de krant, om begrijpelijke rede-
nen. „Net als veel andere buren
heeft hij me meerdere keren be-
dreigd. Je ziet het niet aankomen,
dus houd je je gedeisd. Bezoek ont-
vang ik liever ergens anders.” De
intimidatie ging zelfs zo ver, dat de
man haar gegevens op sociale me-
dia, haar mail- en haar Google-ac-
count hackte. „Ik heb het nu alle-
maal dubbel beveiligd.”

De onberekenbare buurman zou
een man zijn met een posttrauma-
tisch oorlogssyndroom. Hij zou

handelen in drugs, die hij ook zelf
gebruikt. Soms slaat hij de boel kort
en klein. „Ik schijn één van de wei-
nigen hier te zijn die nog geen aan-
klacht heeft ingediend. Het zou in-
derdaad een stuk rustiger zijn als
hij en zijn vage vriendjes uit deze
buurt zouden vertrekken. Maar dat
risico heb je nu eenmaal als je met
zoveel mensen dicht op elkaar
woont”, vindt ze. „Ik ben allang blij
met mijn woning, na het kamertje
dat ik hiervoor had. En ik heb hier
verder leuke mensen om me heen.
Dan neem je de overlast eerder voor
lief.”

! Herald Becker on-
derneemt in de Bot-
hoven. 
FOTO ANNINA ROMITA

In de Bothoven 
Bekijk de video 
op tubantia.nl
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Anja Kruise
Enschede

H
et wordt wel eens ver-
geten, maar ook het
deel van de Martha-
laan met luxe apparte-
mentencomplexen be-

hoort tot de wijk. De Bothoven is bij
de buitenwacht toch vooral syno-
niem aan het noordelijke deel van
de wijk: Transburg en Tattersall.
Die komen nogal eens in de publi-
citeit door de sociale problematiek
en criminaliteit in deze zeer dicht-
bebouwde buurt. Je maakt wat mee
in de Bothoven-noord: inbraak,
diefstal, (drugs)overlast, vernieling,
ruzie, gedumpt afval.

En dan is er de Lipperkerkstraat
natuurlijk, die decennia lang werd
geassocieerd met drugshandel.
Mensen die in deze straat wonen
hebben nog steeds last van het cri-
minele imago van toentertijd. Toch
is de leefbaarheid in de loop der ja-
ren een stuk verbeterd.

Herald Becker, die met zijn zus
Marcella de vierde generatie is van
het oer-Enschedese schildersbe-
drijf Becker, woont en werkt al ja-
ren in de Lipperkerkstraat. Hij heeft
geen reden tot klagen. „Het is hier
goed wonen. Dicht bij het centrum
en lekker levendig. Over het alge-
meen is het een goede buurt, vroe-
ger was het door de drugshandel
een stuk erger. Ik voel me niet on-
veilig in mijn wijk. Er is me nog
nooit iets naars overkomen, thuis
niet en op de zaak ook niet.”

Wel vindt hij dat het aandeel stu-
denten in de wijk inmiddels relatief
te hoog is, al heeft hij persoonlijk
geen last van ze. „Studenten wonen
ergens maar kort en hebben daar-
door minder binding met de buren
en de wijk. Daardoor is er minder
saamhorigheid. Dat vind ik jam-

mer.” Wat hem betreft zou de
nieuwe gemeenteraad het woning-
toewijzingsbeleid straks kritisch
onder de loep moeten nemen. 

Winkelleegstand
In het Wijkprogramma de Botho-
ven 2016-2019 wordt gesteld dat er
meer winkelleegstand in de Lipper-
kerkstraat kan optreden, omdat het
zwaartepunt van het winkelgebied
niet in de aanloopstraten, maar in
het centrum ligt. Herald Becker ziet
dat op korte termijn niet gebeuren.
„Er staan hier maar een stuk of drie
winkels leeg. En als er een pand leeg
komt, dan is dat snel weer gevuld.”

De bedreiging voor zijn bedrijf
komt niet zozeer vanuit het cen-
trum. Zelfs de mogelijke invoering
van een wekelijkse koopzondag in
de stad ziet hij niet als een gevaar.
„Doen we sowieso niet aan mee. Ik
werk al zes dagen per week en dat
vind ik genoeg. Ik vertrouw op de
goede naam die we hebben.” Eco-

nomische ontwikkelingen een kilo-
meter of 3 verderop baren hem
meer zorgen. De gemeenteraad
heeft groen licht gegeven voor de
vestiging van een megabouwmarkt
Hornbach aan de Kuipersdijk. Dat
kon wel eens grote gevolgen heb-
ben voor zelfstandig ondernemers
als Becker. „Ik sluit niet uit dat
kleine speciaalzaken de dupe wor-
den.”

Het zou het karakter van dit be-
drijvige deel van de wijk misschien
wel voorgoed veranderen. Eén van
de suggesties in het wijkpro-
gramma om de leefbaarheid van de
Lipperkerkstraat te garanderen is
namelijk leegstaande winkelpan-
den te verbouwen tot eengezinswo-
ningen. Daar is de faciliterende
hulp van de gemeente voor nodig.
Herald Becker heeft daar niet voor
100 procent vertrouwen in. „In de
tijd dat hier nog veel leegstand was
stelde de gemeente zich zeer wel-
willend en helpend op. Dat is niet
meer zo, het centrum heeft priori-
teit.”

Zorgverlener
De roep om meer ondersteuning
van de gemeente is niet alleen te
horen bij ondernemers. In de
Twentsche Foodhal zit Kitty
Looman aan de koffie, terwijl haar
dochter zoals elke woensdagmid-
dag de theaterschool bezoekt, elders
in het voormalige fabriekscomplex
Performance Factory. Looman is
zorgverlener en was  zo’n twintig
jaar geleden begeleider van vier
jonge asielzoekers die waren ge-
huisvest in een gehorige woning in
Transburg. „Constant trammelant
onderling en met de buren”, weet
ze nog. „Dramatisch.” Tegenwoor-
dig werkt ze bij de zorginstelling
Estinea die in de Bothoven een aan-
tal appartementen voor mensen

met een beperking heeft. De erva-
ringen met kwetsbare cliënten heb-
ben haar ervan overtuigd dat er in
Enschede  in het algemeen, maar
zeker in de Bothoven, veel stille ar-
moede is. „Wat een wijk maakt is

wat er voor de ramen hangt”, zegt
ze. De gordijnen van de ramen van
de sociale huurwoningen aan de
overkant van de Hoge Bothofstraat
zijn grotendeels dicht. „Dat straalt
weinig levensvreugde uit.” 

Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) moet liefst 68
procent van de huishoudens in de
Bothoven leven van het laagste in-
komen. „Het is een groep die extra
middelen nodig heeft, maar die
weinig protesteert”, is de ervaring
van Kitty Looman. Als zij het voor
het zeggen had, dan kwam er een
beter armoedebeleid in Enschede.

Hutjemutje op elkaar in 
De  bevolkingsdichtheid in de Bothoven behoort tot de 
hoogste in Enschede. Ruim de helft van de inwoners leeft van een
minimuminkomen. Maar het is hier niet alleen kommer en kwel.

Er is minder
saamhorigheid.
Dat vind ik jammer.
—Herald Becker

Wat leeft er in de stad? Tot
de gemeenteraadsverkie-
zingen op 21 maart gaan
TC Tubantia en 1Twente 
Enschede de wijk in. 
Deze keer: de Bothoven.
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ENSCHEDE Quality Search XL
(QXSL), een Nederlands recruit-
mentbureau dat op basis van data-
base-analyses personeel werft
over de hele wereld, heeft een
kantoor geopend in The Gallery in
Enschede. 

De vestiging op dit kennispark
bij de Universiteit Twente is te
verklaren door de aanwezigheid
van veel technologische en inno-
vatieve bedrijven. Die hebben een
constante, grote vraag naar goed
opgeleid (technisch) personeel.
QSXL Twente wordt geleid door
Bas Hudepohl.

Paul Kroeze, algemeen directeur
van QSXL:  „Organisaties zoeken

vaak nog op de traditionele ma-
nier naar werknemers. Maar je
trekt geen talenten meer naar
Twente door te zoeken via job-
boards en personeelsadverten-
ties.” QSXL werkt zonder data-
base. „Het internet is de enige
juiste en volledige database. Per
functie wordt gebruikgemaakt
van ongeveer 30 online openbare
internetbronnen. Op basis van
zoekalgoritmes weten wij pas-
sieve kandidaten online te vinden.
Zo weten wij kandidaten te selec-
teren die niet in de reguliere data-
bases te vinden zijn en zorgen wij
ervoor dat zij de stap naar En-
schede zetten.”

Recruitmentbureau
QSXL in The Gallery 

ENSCHEDE Lopen
met je viervoeter en
onderweg een praatje
maken met andere
hondenbezitters. Het
kan volgende week
zaterdag tijdens de
zogeheten Doggy-
Date  die wordt ge-
houden door de wijk-
boerderij ’t Volbert.
Een Doggy-Date is
een wandeling met de
hond van ongeveer 4
kilometer en dat doe
je in een groep, waar-
door er een vriendschap tussen de
honden en misschien ook wel de

eigenaren ontstaat.
De wandeling met

de hond kost  3,00
euro per persoon, dat
is inclusief een dog-
gybag en een digitale
foto gemaakt door
professioneel natuur-
fotograaf Clifton Bui-
tink. 

De wandeling be-
gint om 13.00 uur
vanaf de wijkboerde-
rij ’t Volbert aan de
Magnoliastraat. De
organisatie stelt prijs

op opgave vooraf via volbertacti-
viteiten@gmail.com

Doggy-Date, lekker
kuieren met honden

! Groepswandeling
met viervoeters. 
FOTO IRENE WOUTERS
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RESULTATEN TOT NU TOE
• Waterloos Enschede met Amsterdam Rotterdam DE watersteden van Nederland
• Enschede is bronstad
• Door gevarieerde gelaagdheid geen generieke oplossingen mogelijk
• Maar één wijk heeft een pomp
• Waterschap heeft stadsbewoner uit oog verloren

Relevantie:
• Kosten waterschade Enschede tot 2050  €400.000.000

Lange termijn:
• Beken boven de grond
• Instellen waterloket
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LEERPUNTEN TOT NU TOE



TRAINEN PERSONEEL

KANALEN GESCHIKT MAKEN

PROCESSEN VASTLEGGENCOMMUNITY OPBOUWEN

LEERPUNTEN TOT NU TOE
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