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Zaterdag
Animo voor opzetten eigen zaak stijgt sterk in Twente
HENGELO – Het aantal mensen in Twente dat een eigen bedrijf opzet is dit jaar flink gestegen. Tot en met het derde
kwartaal werden in Twente dit jaar 4078 bedrijven opgericht, tegen 3509 in dezelfde periode van 2012.
Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, die vandaag in Hengelo de jaarlijkse startersdag houdt. Volgens
startersconsulent Henk Herkink van de KvK weerspiegelt de stijgende belangstelling voor het ondernemen zich in een
groter animo voor de dag, waarvoor al 900 vooraanmeldingen waren, flink meer dan vorig jaar.
Uit de cijfers blijkt dat er dit jaar meer bedrijven worden opgezet in onder meer landbouw, facilitaire dienstverlening,
horeca en persoonlijke diensten.
Volgens Herkink is er veel behoefte aan basale voorlichting, zoals over fiscale zaken, de keuze van de rechtsvorm en
het schrijven van een ondernemingsplan. „Je zou denken dat je al die informatie ook wel op internet vindt, maar mensen
hebben toch behoefte aan een persoonlijk gesprek, want elke situatie is weer anders”.
De Startersdag in ROC De Gieterij in Hengelo is gratis toegankelijk, vandaag van 10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden hoeft
niet. Zie kvk.nl.

‘Beetje bijstand kan niet, veel bijstand wel’
Met een beetje steun voor zzp’ers zijn miljoenen te besparen op de bijstand. Zegt Ineke Klinkenberg.
door Toon Kolkman ENSCHEDE – Het is krap. Maar als er geen nieuwe tegenvallers komen, lukt het pedicure Ineke
Klinkenberg om dit jaar zonder verlies af te sluiten. Het gaat ondanks rijksbesparingen die tot minder klanten hebben
geleid best redelijk, vindt de 56-jarige Enschedese.
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De Helmerhoek waar ze haar praktijk aan huis heeft, is voor de pedicure een goede wijk. De verhuizing vanuit
deWesselerbrink, zo heeft ze ervaren, heeft de praktijk een geweldige duw in de goede richting gegeven. De uitbouw
van de seniorenwoning, die door de meeste bewoners in de huizenrij wordt gebruikt als slaapkamer, heeft zij ingericht
als praktijkruimte. Een ruime kamer met veel licht, moderne apparaten en zonder overbodige zaken. Met een gelukzalig
gevoel kijkt Klinkenberg er rond. Dit heeft zij in zes jaar opgebouwd.
En toch bestaat het risico dat ze alles wat ze met doorzetten heeft opgebouwd, zal moeten opgeven.
Niet dat zij dat wil. Zeker niet.
Ineke Klinkenberg zal alles op alles zetten om haar eigen praktijk overeind te houden. Dat lukt tot dusverre, met advies
en financiële steun van de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Het is echter krap. Het lukt nog niet elke maand
voldoende te verdienen om een inkomen op minimumniveau te verwerven. „En ik heb geen buffer om slechte tijden op te
vangen.”
Om die reden klopt ze bij het Werkplein aan. Ze vraagt om een paar honderd euro steun in slechte maanden. Als die
zich zouden voordoen. De zomermaanden en vooral de eerste twee maanden van een jaar zijn altijd rustig. Eigenlijk te
rustig voor voldoende inkomen. Haar verzoek wordt volgens Klinkenberg ‘bot en ongeïnteresseerd’ afgewezen. „Als u bijstand wilt, moet u zich uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. U moet dan beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als
zelfstandige gaan we uw inkomen niet meer aanvullen.”
De 56-jarige is geschokt door het antwoord. Ze slaapt er meer dan een week slecht van. Als in een nachtmerrie ziet ze
haar pedicurepraktijk door een of twee slechte maanden ineenstorten. „En dan?
Ik ben 56 jaar. Kan zeker in deze tijd een baan vergeten. Nu heb ik ’s morgens een doel: zelf mijn geld verdienen.” Zes
jaar geleden komt ze vanuit Friesland terug naar Enschede.
Met alleen een koffer met kleding en geen dak boven haar hoofd. Ze klopt bij de sociale dienst aan, krijgt een uitkering
en vindt alsnog een dak boven haar hoofd in de Zunabrink. Niet direct de wijk van haar voorkeur, maar het is in ieder
geval iets. Van daaruit begint ze haar werk als pedicure.
Klanten werft ze met briefjes in de supermarkt ‘Ik ben pedicure’.
Zes jaar heeft ze geknokt voor haar praktijk. Ze volgde alle vereiste opleidingen, ze heeft de aantekeningen voor
behandeling van reuma- en diabetespatiënten. In 2014 begint ze voor de aantekening oncologie. Ze is aangesloten bij
Pro Voet.
Klinkenberg heeft een vaste klantenkring opgebouwd. Ze heeft een pedicuremotor en geen ‘dremeltje’ dat bij een
bouwmarkt is gekocht. „Ik ben er bijna en nu wil de gemeente me terugduwen in de bijstand. Hoe meer ik daarover
nadenk, des te bozer ik word. Als ik nu iets over heb, betaal ik belasting. Ruimte om een reserve op te bouwen is er niet.
En dan krijg je als advies: stop er maar mee en hou je hand op. Tot mijn 67e zeker. Wat een maatschappij!
Volledige bijstand kan wel, een beetje steun niet.”
Reden voor Klinkenberg om de publiciteit te zoeken is dat ze zeker weet dat momenteel meer zelfstandigen zonder
personeel in zwaar weer verkeren. „Enige financiële steun kan ervoor zorgen dat hun bedrijf niet omvalt. Op die manier
kan de overheid miljoenen besparen. Een klein beetje hulp zorgt ervoor dat ze niet in de bijstand belanden. Het gaat niet
om een maandelijkse aanvulling, maar alleen om een aanvulling in slechte maanden.” Haar probleem is dat mensen met
diabetes sinds maart dit jaar minder vaak een pedicurebehandeling mogen declareren bij hun zorgverzekering. De
vergoeding per behandeling is bovendien verlaagd. De uitbetaling van declaraties laat ook langer op zich wachten.
„Die maatregelen zorgen ervoor dat ik mij zorgen maak over 2014. Van andere zzp’ers hoor ik soortgelijke geluiden. De
huidige tijd is guur voor iedereen. Ik hoop dat heel Nederland wakker wordt en van zich laat horen. Door een beetje
steun kan er miljoenen op de bijstand bespaard worden.”
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Wethouder hoogst verbaasd
Het beleid van de gemeente Enschede is juist om mensen te helpen uit de bijstand te komen en niet om er in te
belanden. Dat benadrukt wethouder PatrickWelman.
De wethouder wil niet concreet ingaan op de situatie van Ineke Klinkenberg al wil hij wel kwijt de kwestie ‘raar’ te vinden.
„Het is de eerste keer dat ik hier van hoor. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om zelfstandigen tegemoet te komen.
Misschien moeten we dat als gemeente nog maar eens nadrukkelijk bij onze mensen onder de aandacht brengen.
Schijnbaar weten we nog onvoldoende van de regelingen Bbz.”
Dit ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen’ biedt de mogelijkheid tot aanvulling van inkomen tot het minimumloon. Voor
55-plussers zijn de voorwaarden zelfs nog soepeler.

Onderzoek naar ‘knip’ in vmbo
Verdwijnt de ‘knip’ in het Enschedese vmbo? Ouders wijzen op nadelen.
Onderzoek moet meer inzicht geven.
ENSCHEDE – Het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Lyceum, de beide partners van de Scholingsboulevard,
onderzoeken de toekomst van het vmbo in de stad. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag of het wenselijk is om de scheiding tussen de onder- en de bovenbouw op te heffen.
Sinds de oprichting van de Scholingsboulevard volgen jongeren op zes ‘instroompunten’, verspreid over Enschede, de
onderbouw. Daarna verhuizen ze naar de Scholingsboulevard aan de Kuipersdijk. „Ze zijn dan net gewend aan hun
nieuwe school, de docenten, de medeleerlingen, de aula, en hebben zich de cultuur eigen gemaakt. En moeten dan
helemaal opnieuw beginnen”, vertelt Jan van Schilt, voorzitter van de centrale Bonhoeffer-directie.
„Omdat we van steeds meer ouders de vraag krijgen of het mogelijk is dat hun kinderen de opleiding op dezelfde locatie
beginnen en afmaken, gaan we dat nu onderzoeken. Het is goed dat we naar bepaalde geluiden in de maatschappij
luisteren”, aldus Van Schilt. Ofschoon het onderzoek net is begonnen en veel vragen nog niet zijn gesteld, zegt Genio
Ruesen, lid van de centrale directie van het Bonhoeffer College, met enige nadruk dat het niet de bedoeling is dat de
beide ‘ufo’s’ aan de Kuipersdijk worden gesloten en afgestoten.
Mocht duidelijk worden dat het verdwijnen van de huidige, verplichte ‘knip’ tussen onder- en bovenbouw wenselijk is, dan
staat het behoud en het gebruik van het veel besproken schoolgebouw buiten elke discussie. „En een ontvlechting van
de Scholingsboulevard is ook absoluut niet aan de orde. Het gaat erom dat er voor de toekomst een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat voor de duizenden vmbo-leerlingen is. Dat is erg belangrijk. Kinderen in de puberteit zijn erg
gevoelig.”
Omdat de Scholingsboulevard na het moeizame begin een gevoelig onderwerp is, hebben de schoolleiders nu in een
heel vroeg stadium bewust de publiciteit gezocht. Goede communicatie bij dit nieuwe proces om tot een toekomstbestendig vmbo te komen is van het allergrootste belang, vinden ze.
„We kunnen dan ook niks zeggen over de tempo van het onderzoek. En over hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Wel
kun je in z’n algemeenheid zeggen dat er de komende tijd heel veel op ons af komt”, legt Van Schilt uit. „Want waartoe
we ook zullen besluiten, in het onderwijs heb je altijd met actuele problematiek te maken.”
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Pleinpraat
Storm (1)
Jan de Lange woont al meer dan twintig jaar in het Prins Bernhardpark, daar waar vroeger kapiteins en kolonels op de
Vliegbasis Twente een woonplek hadden. Defensie is weg, Jan de Lange woont er nog steeds. In het park staan
tientallen oude beuken. Eén daarvan was na een eerdere stormmet de kruin verstrengeld in een andere boom. De Lange
waarschuwde de gemeente jaren geleden al dat de boom op afknappen stond. Maandag waren een paar rukwinden
voldoende om de twee bomen uit elkaar te scheuren. Eén viel over de straat.
De Lange meldde het bij de gemeente. En wat denk je? De Lonnekernaar werd gevraagd of hij een zaagmachine had.
Dan mocht hij zoveel mogelijk houtblokken zagen voor zijn open haard. Dát liet De Lange zich geen twee keer zeggen.
„Want dat is het lekkerste hout voor de open haard”, vertelde De Lange tussen het zagen door. En als hij daar dan zit,
heeft hij nog mooie verhalen te vertellen over de zwaarste herfststorm van de laatste twintig jaar.

Storm (2)
Als hij dan toch vertelt over die voor hem zo mooie oogstdag, kan hij meteen een ergernis kwijt. De werkzaamheden aan
de Oldenzaalsestraat zijn inmiddels zo ver gevorderd, dat verkeer geen gebruik meer kan maken van het deel tussen Oldenzaal en de Landweerweg. Gevolg is dat bestuurders van auto’s, busjes en vrachtwagens op zoek gaan naar een
sluiproute. Die hebben ze gevonden via de Bergweg, die over zijn geliefde Lonnekerberg loopt. Sluiproutes zijn er altijd
geweest en het gebruik daarvan wordt door de politie vaak oogluikend toegestaan.
Maar wat als langs de weg een bord staat ‘verboden voor gemotoriseerd verkeer’. Dient de politie dan niet in te grijpen?
De Lange vindt van wel. Daar wil hij met de politie nog wel een boom over opzetten.

‘Haantjes’
De gemeenteraadsverkiezingen mogen pas 19 maart 2014 zijn, de spanning bij de partijen is nu al te snijden. Vooral
intern.
Hoezo haantjesgedrag?
Nee, over de CDA en de VVD willen we het nu een keer niet hebben. Gesproken, en niet alleen in en rondom het stadhuis, wordt er vooral over de lijst van de PvdA. Die fractie moet opgeschud worden, maar het lijkt wel of daar een olifant
(lees kandidaatstelingscommissie) door de porseleinkast is gegaan. Vooral het feit dat twee ambtenaren van de
gemeente Enschede op de plaatsen twee en drie, na ‘kopvrouw’ Marijke van Hees, nieuw zijn binnengekomen op de lijst,
heeft bij betrokkenen de wenkbrauwen doen fronsen. En dát is nog voorzichtig uitgedrukt!
Viel vier jaar geleden de kreet Partij van de Allochtonen (enkele allochtonen ‘fietsten’ met enorm veel voorkeurstemmem
enkele vooral zichzelf respecterende raadsleden voorbij), nu wordt er al gesproken over ...
de Partij van de Ambtenaren.

Stop
Toch vreemd. Wethouder Hans van Agteren legde deze week persoonlijk de bouw van het kunstwerk op hetWilminkplein
stil, terwijl een gemeentewoordvoerder een paar dagen daarvoor nog meldde dat de bouw, zonder vergunning, nog niet
was begonnen.

‘On tour’ Noord/West
Het servicecentrum Noord aan de Zaanstraat is vanochtend om 10.00 uur het vertrekpunt voor een ‘tour’ door
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Twekkelerveld, Mekkelholt en Deppenbroek. Bewoners en organisaties rijden met een bus door deze wijken. Samen
bepalen ze wat er in 2014 moet gebeuren en wie wat gaat doen. Iedereen die mee wil helpen, is welkom.

Maandag
Actieve bewoners cruciaal in wijkaanpak
Verbetering achterstandswijken afhankelijk van inzet bewoners. Overheid en instanties moeten hen
steunen.
ENSCHEDE – Burgers in achterstandswijken moeten veel meer te zeggen krijgen over hun eigen omgeving. Zij moeten
rechten krijgen, die ook wettelijk worden vastgelegd.
Dat is volgens Henk Cornelissen, directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) nodig om
van de ‘krachtwijken’ waarover ex-minister Vogelaar het in 2007 had, de gewenste ‘prachtwijken’ te maken. „Doe nooit
iets wat actieve mensen zelf kunnen doen. Dat is de les van 25 jaar achterstandswijkenbeleid.”
Op papier spelen bewoners weliswaar de hoofdrol bij wijkvernieuwing, maar in de praktijk is daar nog veel te weinig van
terechtgekomen, vindt hij. De gebruikelijke burgerparticipatie bij plannen van overheid, bouwverenigingen en andere
instanties moet daarom omgedraaid worden: wensen en plannen van burgers dienen voorop te staan. Zij moeten vervolgens kunnen rekenen op steun van overheid en instanties.
Volgens Cornelissen sluit zo’n cultuuromslag niet naadloos aan bij de ‘participatiemaatschappij’ die het kabinet-Rutte II
voor ogen staat. „Alleen maar zeggen hoe blij je bent met actieve burgers, zoals Rutte doet, is niet genoeg. De rol van de
overheid moet niet per definitie minder, maar anders worden.”
Cornellissen bezocht zaterdag een bijeenkomst van de wijkraad Velve-Lindenhof. De Enschedese woonwijk behoort tot
de veertig ‘Vogelaarwijken’. Bewoners daar toonden zich trots op wat is bereikt. En geërgerd over de recente conclusie
van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het achterstandsbeleid is mislukt. „Wie zoiets zegt, moet zijn schoolgeld
weer ophalen”, zei Jozef Swaters, wijkraadslid van het eerste uur.

Bewoners zijn ‘ eigenaar’ wijk
„Doe nooit iets wat mensen zelf kunnen doen. Geef ze rechten.”
door Gerard Lage Venterink ENSCHEDE – Hij heeft de afgelopen 30 jaar alle soorten overheidsaandacht voor
achterstandswijken voorbij zien komen. Van het probleemcumulatiegebiedenbeleid uit 1983 tot de prachtwijken van
minister Ella Vogelaar in 2007.
Soms verbeterden maatregelen de leefbaarheid, soms veranderde er weinig tot niets. „Maar de geslaagde projecten
stonden of vielen altijd met mensen die gedreven waren”, zegt Henk Cornelissen, directeur van de LSA, het Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken dat dit jaar 25 jaar bestaat.
Hij heeft er één stelregel aan overgehouden: „Doe nooit iets wat mensen zelf kunnen doen. Je moet ze verantwoordelijk
maken, ze laten nadenken over wat ze met hun wijk willen en ze daar vervolgens als overheid en instanties in steunen.
De grootste fout die je kunt maken is een probleemgebied aanwijzen en er dan professionals op loslaten die ‘het wel
even gaan oplossen’.” Te veel van de miljoenen die sinds 1983 naar achterstandswijken zijn gegaan, zijn daardoor in de
zakken van bureaus en professionals terechtgekomen en niet in zichtbare verbetering van woningbouw, opleidingen,
werkprojecten of veiligheid. „Zeker in tijden van krimpende budgetten kan dat niet meer. Je maakt bewoners bovendien
afhankelijk. Ze leunen achterover om te zien wat de professionals doen en raken gefrustreerd als zaken niet verbeteren.”
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Een echte stap voorwaarts zou zijn om organisaties in de wijken meer wettelijk vastgelegde rechten te geven, naar
Engels voorbeeld. „Bewoners moeten de ‘eigenaar’ zijn van wat in een wijk gebeurt. De regering-Cameron heeft de
rechten van buurten flink vergroot. Die kunnen bijvoorbeeld met hulp van speciale banken grond of gebouwen verwerven
als dat de wijk ten goede komt. Of ze kunnen met eigen mensen dienstverlening opzetten als zij dat beter of goedkoper
kunnen. Zo verbeter je wijken en geeft wijkbewoners een kans op werk. Dat is de toekomst, ook in Nederland. In Amsterdam zie je al dat men ook die kant op wil.” In Engeland heeft de overheid zich niet teruggetrokken, zegt Cornelissen,
maar financiert buurtprojecten en springt bij met professionals als wijken daarom vragen. „Dat is heel anders dan in
Nederland. Rutte I heeft het Vogelaarbeleid stopgezet, terwijl het rijk juist op langere termijn betrokkenheid moet tonen.
Cameron heeft een beleid dat mensen steunt, Rutte niet. Die roept alleen hoe blij hij is dat mensen zelf iets doen.”
Blijvende steun is nodig, zegt Cornelissen. Ook omdat het ‘onzin’ is dat de Vogelaaraanpak is mislukt, zoals het SCP
constateerde. „Achterstandswijken zijn de afgelopen jaren fysiek erg verbeterd. Er is gebouwd en verbouwd. Tegelijk zijn
de problemen met lage opleidingen en hoge werkloosheid – zeker in tijden van crisis – onverminderd groot. Anderzijds
zijn er wel degelijk mensen aan werk en uit armoe en geholpen. Alleen verdwijnen die weer uit de statistieken omdat ze
vervolgens verhuizen. Om te zien wat het beleid werkelijk heeft opgeleverd, moet je echt in de wijken naar de mensen
zelf kijken en niet van bovenaf met de kille cijfertjesbril. En je moet als overheid blijvend betrokken zijn.
Achterstandsbeleid is een zaak van heel lange adem.”

Inwoners Velve zijn samen een heel eind gekomen
Eigenlijk zou ik het stempel ‘achterstandswijk’ wel eens kwijt willen, stelt Jozef Swaters. Hij is een halve eeuw wijkbewoner en uiterst betrokken bij het wel en wee van de wijk.
„Maar als ik nu zeg dat het goed gaat en dat Velve-Lindenhof sinds de jaren zeventig, tachtig enorm is opgeknapt, dan
zullen er vast mensen en middelen die we nodig hebben weggehaald worden.”
Daarom zegt hij het anders. Hij heeft zich recent zeer gestoord aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat het beleid
in de veertig ‘Vogelaarwijken’ min of meer mislukt verklaarde. „Wie dat zegt, moet zijn schoolgeld weer ophalen. Er is
hier zo veel verbeterd.”
Het is zaterdagmorgen en in het speeltuingebouwtje van de Enschedese wijk Velve-Lindenhof maken wijkbewoners,
mensen uit achterstandswijken elders in het land en wethouder Hatenboer een ‘tijdreis’ langs enkele decennia
achterstandsbeleid in Velve-Lindenhof.
Misschien ligt het eraan dat hier vooral de actieve wijkbewoners aanwezig zijn, degenen die zich bijna dagelijks
inspannen voor betere woningbouw, meer veiligheid, kansen op scholing en werk, maar hoe dan ook: de stemming is er
een van ingehouden trots. ‘Velve’ ligt onder een vergrootglas, heeft een slecht imago sinds de Miro-rellen van de jaren
negentig. „En daar kom je niet gemakkelijk van af”, zegt wijkraadsvoorzitter Jack Nijboer. „Maar eigenlijk is dit een
bruisende wijk. Vol actieve bewoners. We hebben hier bijvoorbeeld op 21 september een braderie met kermis en muziek
gehad en er is helemaal niets gebeurd.”
Samen - en met hulp van gemeente, bouwvereniging en anderen - zijn de wijkbewoners de afgelopen jaren ver gekomen. Door de saamhorigheid, de noaberschop, die in Velve-Lindenhof bij alle problemen vaak groter lijkt dan in andere
probleemwijken, vindt Nijboer.
Niet dat alle problemen opgelost zijn. Tijdens een wandeling door de wijk laten wijkbewoners hun gasten de nieuwbouw
zien, een speelterrein waar ’s winters zelfs geschaatst wordt of plannen voor een nieuw wijkgebouw. Maar de braakliggende terreinen, de dichtgespijkerde en soms geblakerde panden, de verhalen over lage opleidingen en hoge
werkloosheid worden niet vergeten.
„Er moet nog heel veel gebeuren”, zegt Hannie Knobbe, die jarenlang streed voor het verdwijnen van de coffeeshops uit
de wijk. Uiteindelijk met succes. „Wij zijn in het begin soms ook niet serieus genomen.
Maar gewoon doorgaan, is de boodschap. Nooit opgeven; dan kun je als gewone bewoners toch iets bereiken.”
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Jeugd Enschede is veel te dik
Project Leefstijl en overgewicht is jongste wapen van Enschede in de strijd tegen overgewicht. Veel
jongeren zijn nog te dik.
ENSCHEDE – Op alle mogelijke manieren probeert de gemeente om het probleem van bewegingsarmoede, overgewicht
en obesitas (extreem overgewicht) tegen te gaan. Op Twentse schaal wordt in de stad met ruim 157.000 inwoners
aangehaakt met allerei integrale projecten. Desondanks neemt het aantal jongeren dat veel te dik is toe; in Enschede
ruim 15 procent van de bevolking tussen 0 en 14 jaar.
Uit de jongste cijfers blijkt dat bijvoorbeeld in de leeftijdscategorie 5/6 jaar 11 procent van de jongens en 15 procent van
de meisjes met overgewicht kampt. Voor obesitas zijn die percentages 14 respectievelijk 19. In de categorie 10 en 11
jaar liggen de cijfers bij het overgewicht nog veel hoger. De cijfers laten zien dat 16 procent van de jongens een te hoog
lichaamsgewicht heeft. Van de meisjes is dat inmiddels 18 procent geworden. Wel steekt deze leeftijdscategorie qua
obesitas een stuk gunstiger af. Zowel bij de jongens als de meisjes heeft slechts 3 procent met deze aandoening te
maken.
Overgewicht speelt bij kinderen met een niet-westerse achtergrond nog een veel grotere rol. Van de Turkse jongens
bijvoorbeeld is 32,5 procent te zwaar. Bovendien valt 8,4 procent in de categorie obesitas. Landelijk is 2 procent van de
jeugd obees. Voor de volledigheid: in Enschede heeft iets minder dan 15 procent van de jeugd een niet-westerse achtergrond. In deze groepen speelt mee dat wat gezette kinderen een symbool zijn van welvaart. Het is een teken dat het
goed gaat met het bewuste gezin.
Het feit dat Enschede in een landelijk gebied ligt, maakt niet uit. Het probleem van bewegingsarmoede, overgewicht en
obesitas is erg groot.
Overgewicht op jeugdige leeftijd is een duidelijke voorbode van overgewicht bij volwassenen. Dat brengt op latere leeftijd
chronische ziektes als diabetes en hartfalen te weeg en zorgt uiteindelijk voor zorgkosten die in de miljarden lopen.
Tegelijkertijd is de bewegingsarmoede flink toegenomen. Lichamelijke fitheidstesten (coördinatie, kracht, flexibiliteit,
uithoudingsvermogen en snelheid) laten zien dat het bewegen onder jongeren in de laatste decennia is afgenomen met
15 tot 25 procent. Alleen een integrale aanpak, waarbij de gemeente samenwerkt met wijken, scholen, ouders,
sportclubs, midden- en kleinbedrijf, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en andere Twentse plaatsen, biedt soelaas.

Nu ook voor buitenlanders: Welcome in City of Enschede
ENSCHEDE – Enschede is in trek. Tot in het buitenland aan toe. Dat merkt Enschede Promotie bijna dagelijks. Steeds
vaker komen er op het promotiebureau aan het Stationsplein verzoeken binnen om informatie. Daarvoor beschikt
Enschede Promotie onder meer over een prima website. Maar wel met een grote beperking: de site is in het Nederlands.
Om daar wat aan te doen, is er nu www.cityofenschede.com. Met allerlei handige gegevens over onder meer
logeeradressen in de stad, maar ook achtergrondinformatie voor buitenlandse media, zustersteden, expats, studenten en
organisatoren van congressen.
De site is er nu alleen Engelstalig, maar is op korte termijn ook te lezen in het Spaans, Duits én Chinees. Op aanvraag
zijn ook nog een Engelstalige promotiefilm, documentatiemap en informatiebrochure beschikbaar.
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‘Achterdeur’ nog potdicht
ENSCHEDE – Met de opening van Extrablatt in de vroegere Twentse Schouwburg, zou er alsnog een doorgang komen
van de Langestraat naar deWalstraat.
Maar de achterdeur van het Duitse café is nog steeds potdicht. Reden voor de PvdA-fractie om daar morgen in de
stadsdeelcommissie Centrum vragen over te stellen.
Een doorgang van de Langestraat naar deWalstraat, met twee volwaardige ingangen, was een van de Gouden Regels
die werden vastgesteld voor de herontwikkeling van de schouwburg.
Na de opening van Dille & Kamille bleven de winkeltjes op het binnenplein niet te bereiken vanaf de Langestraat. Dat
leidde er mede toe dat de Hof van Olijven zijn deuren moest sluiten.
Een sluiting die door de PvdA was verwacht, omdat er geen invulling wordt gegeven aan de oorspronkelijke
uitgangspunten.
Net als de winkeliers houdt de PvdA vast aan een tweezijdige ingang.

Noord zweert bij Power
ENSCHEDE – De koele cijfers maken duidelijk dat er veel moet gebeuren in Twekkelerveld, Deppenbroek en
Mekkelholt. Veel werklozen, lage inkomens en woningen die minder waard zijn dan elders in de stad. Maar een korte
tour door de wijken maakt ook duidelijk dat dit deel van ‘Noord’ over veel power beschikt.
Het is een bont gezelschap dat zich deze zaterdagmorgen heeft verzameld op de parkeerplaats bij het Servicencentrum
Noord. Veel raadsleden (zittende én aankomende), maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
Op uitnodiging van de stadsdeelcommissie trekken zij de wijk in om te zien wat er volgend jaar moet gebeuren. „Dit keer
hoeven de mensen niet naar het Stadskantoor te komen, maar komen wij naar hen toe”, is de boodschap van PvdAraadslid Dennis Bouwman.
De geblindeerde bus brengt bij sommigen het schoolreisjesgevoel terug. „Als ze maar niet denken dat we van NEC zijn”,
grapt een van de deelnemers.
Wilmien Haverkamp, de energieke en enthousiaste stadsdeelmanager, legt uit wat de bedoeling van de ‘ Tour du Nord’
is.
De Opstandingskerk aan de Zonstraat op Twekkelerveld fungeert als eerste halte. Net als bij de volgende haltes
(huiskamer van Mekkelholt en de brandweerkazerne aan de Lijsterstraat) hangen hier grote vellen papier met daarop diverse doelstellingen.
Haverkamp vraagt de busreizigers aan te geven wat zij concreet gaan doen om deze doelen te realiseren. Aan ideeën
geen gebrek. Of ze ook worden uitgevoerd, is niet altijd even duidelijk.
In de Opstandingskerk grijpen Gerry Vlierakker en Petra Strijdonck de kans om hun speelgoed- en kledingbank onder de
aandacht te brengen. Ze doen dat met veel passie. Beide vrouwen (alleenstaande moeders) maken deel uit van het
Power-team. Elke vrijdag richten ze hun ‘winkeltje’ in om aan het eind van de dag de hele voorraad weer op te ruimen.
Voor anderhalve euro kun je er een ‘dure’ jas kopen. „Je wilt toch ook dat je dochter er leuk uitziet?” Een eigen ruimte
zou helemaal geweldig zijn. „Hiervoor zaten we in de kantine van Rigtersbleek. Maar dat werkte absoluut niet.” Gedreven
vertellen de vrouwen hoe Power de samenwerking zoekt met allerlei organisaties.
Petra en Gerry beschouwen het Power-team als hun familie. „Ik kan echt niet zonder Power. Hier word je gewaardeerd,
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ben ik Petra van de Power en niet een alleenstaande moeder op de bank. We hebben allemaal een rugzakje. Er is altijd
iemand om mee te praten.” Een constatering die een toehoorder doet opmerken dat de Power- familie de
participatiesamenleving in optima forma is.
De boodschap van de vrouwen is duidelijk. Hoewel de politiek zo zijn twijfels heeft, twijfelen zij er niet aan dat Power
moet blijven bestaan. Een boodschap met dezelfde strekking krijgen de raadsleden drie kwartier later mee in Mekkelholt.
Voldoende stof om over na te denken tot aan de verkiezingen in maart 2014.

Kippenvel in nieuwe Kledingbank
ENSCHEDE – Als wethouder Patrick Welman deze zaterdagochtend het nieuwe onderkomen van de Kledingbank opent,
is het ‘bomvol’, zoals Marliene Wienke het omschrijft. Wienke is blij met de nieuwe plek aan de Kuipersdijk/Tiemeister. Er
is meer ruimte dan aan de Reudinkstraat, waar de Kledingbank vorig jaar van start ging.
De winkel en het naaiatelier zitten in het gebouw van Spel & Sportuitleen, de sorteer- en wasafdeling is ondergebracht in
het pand van scheidsrechtersvereniging SEO. De eerste zaterdag op de nieuwe stek wordt gevierd met een open dag.
Met 800 klanten is de groei van de Kledingbank er nog niet uit, verwacht Wienke. Iedere klant mag twee keer per jaar
drie setjes kleding uitkiezen. Maar ook schoenen, jassen, beddengoed, handdoeken, nachtkleding, sieraden, sjaals en
mutsen zijn voorradig.
De klanten komen bij de Kledingbank na verwijzing van de Voedselbank, een kerkgenootschap of de hulpverlening. De
kleding komt van particulieren. In de gang tussen de sorteerruimte en het washok staan vier karren vol kledingzakken.
„We wassen niet alles. Veel komt schoon aan en wassen kost geld”, weet Wienke.
In de sorteerruimte is Froukje Hulzinga aan het werk. Ze is sinds september vorig jaar vrijwilligster bij de Kledingbank.
„Het is heel zinvol om mensen te helpen”, zegt Hulzinga. „De een heeft het harder nodig dan de ander. Soms is het heel
schrijnend.
Ik zit hier regelmatig met kippenvel. Soms duurt het heel lang in het pashokje en als je dan gaat kijken, staan mensen in
een hoekje te snikken. Sommige mensen hebben gewoon helemaal niks. Dan proberen we echt alles uit de kast te
trekken.”
De Kledingbank is op maandag en vrijdag open van 09.00 tot 12.00 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag van
09.00 tot 15.00 uur. Er zijn 27 vrijwilligers betrokken bij de Kledingbank. Er zijn plannen om met re-integratieplekken te
gaan werken.

Patrick Welman lijsttrekker CDA
De vertrouwenscommissie van het CDA draagt Patrick Welman voor als lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen.
Het profiel van de wethouder Werk en Inkomen past volgens de commissie goed bij de inzet van het CDA. Ook heeft hij
volgens de commissie nieuw elan gegeven aan zijn bestuurlijke portefeuille.
Op donderdag 28 november moet de kandidaatstelling van Welman worden bekrachtigd door de ledenvergadering.
Eind deze maand wordt ook de concept-kandidatenlijst aan de leden van het CDA voorgelegd.

