
Dynamisch en veelzijdig

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

Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten  
met verschillende partijen. Wij danken de deelnemers  
hartelijk voor hun inzet.
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Enschede, het trotse hart van Twente, heeft vele gezichten.  
Het is een stad waar een rijk industrieel verleden hand in  
hand gaat met moderne bedrijvigheid. Een stad waar je  
zowel oudere wijken ziet als moderne nieuwbouwwijken.  
En een ‘multiculti-stad’ met veel verschillende inwoners.  
Die veelzijdigheid is de kracht van Enschede, vinden we bij 
Domijn. Daarom kiezen we als moderne corporatie voor een 
gebiedsgerichte aanpak, met oog voor alle eigenschappen  
die de verschillende gebieden zo bijzonder maken. Maar 
ook een totaalaanpak, breed gedragen en met aandacht 
voor alles wat er leeft en speelt, van sociale factoren tot 
en met de inrichting van de woonomgeving. Wij willen  
de gebieden waarvoor we (mede) verantwoordelijk zijn,  
zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen. Daarom  
streven we ernaar voor elk gebied een gerichte visie te  
ontwikkelen. Samen met bewoners, politie, gemeente,  
zorgpartijen, welzijnsorganisaties enzovoort om tafel.  
Om samen een helder beeld te creëren van waar een gebied  
op dit moment staat, waar het volgens ons heen moet en hoe  
we dit samen denken te bereiken. In dit boekje gaat het om  
Enschede Centrum. En hoe wij dit gebied voor ons zien in 2025.

De kracht van Enschede



Stadsdeel  
Centrum
Enschede is onderverdeeld in vijf stadsdelen.

In dit boekje richten we onze blik op het centrum. 

Dit stadsdeel ligt binnen de singels en bestaat 

uit slechts één wijk en acht buurten. Het is  

het oudste en meest compacte stadsdeel van 

Enschede, met het laagste aantal inwoners 

(ruim 23.000). In het hart ligt de binnenstad, 

daaromheen de verschillende buurten. Van 

alle stadsdelen van Enschede telt het centrum 

de meeste voorzieningen op het gebied van 

horeca, winkelaanbod en recreatie. Het centrum 

is mede daardoor hét visitekaartje van Enschede. 
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“Het centrum telt de meeste  
voorzieningen op het gebied van 
horeca, winkelaanbod en recreatie”

Enschede Glanerbrug
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Kenmerkend
Stadsdeel Enschede Centrum heeft meer voorzieningen 
dan andere stadsdelen. Sommige hebben een regionale 
functie, zoals de Saxion Hogeschool, het MST en 
het Muziekkwartier. Naast horeca, winkels en recreatie 
zijn er veel voorzieningen op het gebied van scholing, 
zorg en cultuur. Ook aan groen ontbreekt het niet, 
mede dankzij het Volkspark en het Blijdensteinpark. 
Verder worden in het centrum zeer veel activiteiten, 
festivals en andere evenementen georganiseerd. 
Het is dan ook geen wonder dat de werkgelegenheid 
in dit stadsdeel het hoogst is van heel Enschede. 
Tegenover deze pluspunten heeft het centrum 
problemen als overlast van hangjongeren en  
dak- en thuislozen en drugs- en parkeeroverlast.

Dynamisch en veelzijdig
In het centrum gebeurt veel en dat zal de komende 
jaren zo blijven. Er zijn meerdere projecten in on-
twikkeling, zoals de invulling van het Polaroidgebied, 
de Spoorzone en het MST. Zo is en blijft dit stadsdeel 
een dynamisch en veelzijdig gebied dat voor iedereen 
iets te bieden heeft. Een gebied waar men zich thuis 
voelt. 

De bevolking en de woningen
Veel mensen wonen graag in het centrum.  
De afgelopen tien jaar is het aantal bewoners 
toegenomen met maar liefst 12 procent.  
Onder de bewoners vinden we relatief weinig 
kinderen en gezinnen en veel alleenstaanden 
zoals studenten. Vooral de leeftijdsgroepen  
15-44 jaar en 75+ zijn goed vertegenwoordigd. 

De huishoudens die in het centrum wonen, 
zijn kleiner dan gemiddeld. Het centrum heeft 
verschillende buurtjes. Er zijn relatief weinig 
gezinswoningen en er is veel hoogbouw. De ge-
middelde woning is kleiner, ouder en heeft een 
lagere WOZ-waarde dan in andere stadsdelen. 
Doordat de huis-houdens hier klein zijn, is de 
woonruimte per bewoner verreweg het grootst. 

“Dynamisch en veelzijdig“
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Vijf
Focus- 
gebieden

In stadsdeel Centrum hebben we vijf gebieden 

aangewezen waar we het verschil kunnen maken.

Hier gaan we ons de komende jaren extra op  

richten: City, De Bothoven, Horstlanden/Veldkamp, 

Hogeland-Noord en Boddenkamp/Lasonder/

Laares. 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 vijf deelvisies 

presenteren we u in dit boekje. 
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Ci
ty

Focusgebied  
City
Na de brand in 1862 in het oude centrum werd Enschede volgens 

het oude stratenplan weer opgebouwd. Vooral het noordelijk deel 

van de oude stad heeft nog altijd een sterk 19e-eeuws karakter. 

Dat is zeker te zien in het oude centrum met zijn smalle straten rond 

de gezellige Oude Markt. Aan de zuidkant van de oude binnenstad 

vinden we - veel groter - het compleet vernieuwde Van Heekplein  

en omgeving. Tussen het Volkspark en de stad ligt de statige villawijk 

Stadsweide, waar tegenwoordig vooral kantoren zijn gevestigd.  

Rond het station bevindt zich de centrale zakenwijk van de stad,  

met veel nieuwe kantoorpanden. In de buurt van dit gebied staan  

nog verschillende nieuwe projecten op stapel, zoals het Willem 

Wilmink-plein, het Cobercoterrein en het MST.

“Het noordelijk deel van
de oude stad heeft nog altijd
een sterk 19e-eeuws karakter”
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Dat zien we terug in de aanwezige winkels: 
voordelige ketenzaken zijn populair, kleine 
bijzondere winkeltjes hebben het vaak 
moeilijk. En dat terwijl juist deze winkeltjes 
zo belangrijk zijn voor een levendige binnen-
stad en om je als stad te onderscheiden. 
Verder staat steeds meer winkelruimte leeg, 
mede doordat mensen steeds meer via 
internet kopen. Ook dat maakt Enschede als 
winkelstad er niet aantrekkelijker op. Toch is 
en blijft de City een uniek stukje Enschede. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de City voor bewoners en buiten-
staanders leefbaarder en bijzonderder dan 
ooit. Omdat er eigenlijk nauwelijks grote 
ingrepen nodig waren, zijn vooral de kleine 
kansen benut. Verrassende invullingen en 
aansprekende architectuur - soms passend 
bij de omgeving, soms juist in contrast  

daarmee - hebben de aantrekkelijkheid van 
de binnenstad een enorme impuls gegeven. 
Ook het thema ‘Winkels onder wonen’ heeft 
ervoor gezorgd dat de straten levendig en 
aantrekkelijk zijn geworden. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Samenwerken met bewoners en betrok-
 kenen in de woonomgeving, zodat kansen 
 en initiatieven worden opgemerkt én benut. 
• Bij het ontwikkelen van verrassende 
 invullingen van locaties kritisch kijken  
 naar functie, architectuur, uitstraling,  
 soort winkel en dergelijke.
• Voortzetting van het project Wall Street
 Shuffle (gericht op levendigheid van 
 de binnenstad, ‘Winkels onder wonen’).
• Toepassen van het onderzoek Motivaction
 over de stad.

De City is het kloppend hart van Enschede. 
Het is ook het oudste deel en tegelijkertijd 
het visitekaartje van de stad. Voormalige 
fabrieken, verbouwd tot appartementen-
complexen, herinneren aan het verleden. 
Maar er is ook veel ‘echte’ vernieuwing 
geweest, zoals het Muziekkwartier en de 
verbinding via de Cultuurmijl met Roombeek. 
De vele educatieve en culturele voorzieningen 
maken dit gebied nóg aantrekkelijker.

Toch zijn er ook nog veel locaties die aan-
dacht nodig hebben, omdat ontwikkelingen 
niet geslaagd zijn of niet van de grond 
komen. Dat is jammer, juist omdat zoveel 
mensen van binnen en buiten Enschede  
deze buurt bezoeken. Daar komt bij dat  
het gemiddelde inkomen in de voormalige 
industriestad Enschede nog altijd laag ligt. 

Uniek zijnOntwikkelthema 1

“De City is het oudste deel en
    het visitekaartje van de stad”
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Een leefbare en 
veilige leefomgevingOntwikkelthema 3

De uitstraling van oude panden, gevels 
en stratenstructuur van de City wordt erg 
gewaardeerd. Daarentegen worden in de City 
gemiddeld de meeste diefstallen en inbraken 
gepleegd en is de overlast op het gebied van 
geluid, alcohol, drugs en dak- en thuislozen 
het grootst. Dit is typerend voor een binnen-
stad en wijkt nauwelijks af van andere steden. 
Daarnaast zijn er verkeersproblemen, is veilig-
heid een aandachtspunt en kunnen bewoners 
van de binnenstad hun auto vaak niet kwijt.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de veiligheid in de City aantoonbaar 
verbeterd, hoewel dit deel van Enschede altijd 
aandacht blijft vragen. Woningen zijn veiliger 
en toegankelijker dan voorheen. Er is steeds 
tijdig en goed gereageerd op eventuele  
leegstand van winkels en kantoren. Ook het 

succes van het project ‘Wonen boven winkels’  
- waarin Domijn een rol speelt - heeft geholpen 
de leefbaarheid te verbeteren. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Ondersteunen en verbeteren van de
 veiligheid en leefbaarheid in het centrum, 
 met onder meer gecoördineerde opvang 
 van dak- en thuislozen in Enschede. 
 Dit heeft ook een positief effect op 
 de omliggende buurten.
• Verbeteren van de veiligheid en leefbaar-
 heid rondom de woningen van Domijn.
• Kritisch bekijken van onze rol in het project
 ‘Wonen boven winkels’, om de leefbaarheid 
 in de binnenstad te vergroten.
• Actieve rol van vastgoedeigenaren en andere
 betrokken partijen bij (dreigende) leegstand 
 van winkels en kantoren. 
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De meeste bewoners van de City zijn tussen 
de 18 en 24 jaar. Voor deze groep (waaronder 
veel studenten) zijn betaalbare woningen te 
vinden. In de City wonen mensen gemiddeld 
maar vier jaar in een woning. De woningen 
zijn voor ongeveer 80 procent huurwoningen 
(waarvan ongeveer 600 van Domijn) en zien 
er hetzelfde uit. Er is veel hoogbouw met  
betaalbare, relatief kleine appartementen.  
De woningen zijn niet voor iedereen geschikt, 
vooral niet voor ouderen, omdat de woningen 
vaak te klein en niet toegankelijk zijn. Veel 
woningen zijn niet energiezuinig en er wordt 
onveiligheid ervaren. Al met al dreigt de leef-
baarheid steeds verder onder druk te komen 
staan. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 zijn de woningen in de City een stuk 
gevarieerder, zonder dat daarvoor grootschalige 
sloop of herstructurering nodig is geweest. 
Wel zijn de woningen duurzaam verbeterd en 
hier en daar aangepast aan de wensen van 
specifieke doelgroepen. Er is nog steeds veel 
hoogbouw, maar er zijn woningen voor alle

mensen en wensen. Naast betaalbaar aanbod 
zijn er ook wat meer woningen in een hogere 
prijscategorie. Verschillende doelgroepen 
voelen zich nu thuis, zoals actieve ouderen, 
studenten, starters, mensen die vanuit huis  
werken, mensen met verschillende achter-
gronden, cultuurliefhebbers en artistiekelingen. 
Ook de huisvesting van dak- en thuislozen 
heeft een goede plek gekregen.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Onderzoek naar de mogelijkheden om bij 
 woonruimteverdeling te werken met gerichte
 leefstijladviezen bij verschillende woningen.
• Het aanbrengen van variatie in leefstijl, woon-
 milieu en uitstraling bij bijvoorbeeld leefbaar-
 heidprojecten, renovatie en nieuwbouw.
• Het realiseren van woningen boven winkels
 om de leefbaarheid in de binnenstad te  
 vergroten en variatie te bieden.  
• Het opwaarderen van de duurzaamheid 
 van woningen (bij nieuwbouw en renovatie).

Aantrekkelijke
woningen
voor iedereen

Ontwikkelthema 2
“In 2025 zijn de 
woningen in    
de City een stuk 
gevarieerder”



De Bothoven, een van de oude industriële buurten van Enschede, 

ligt bij de vroegere fabrieken langs de spoorlijn naar Gronau. Er zijn 

opvallend veel lange, van oost naar west lopende straten. Het is een 

veelzijdig gebied: in de dichtbebouwde buurtjes Transburg en Tatter-

sall zijn verschillende woningen met een eenzijdige uitstraling; zowel  

eengezinswoningen als appartementen. Elders heeft De Bothoven  

een heel ander karakter, met veel hoogbouw, winkels, deels authentieke 

woningen en een opvallende watertoren. In het zuid-oosten van 

de buurt vinden we veel appartementen en verzorgingshuizen, 

in een fraaie groene parkachtige omgeving.

Focusgebied  
De Bothoven

“Het is een veelzijdig gebied: in de dichtbebouwde  
buurtjes Transburg en Tattersall zijn verschillende woningen. 
Elders heeft De Bothoven een ander stads karakter”

D
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De Bothoven is in meerdere opzichten een
gevarieerde en (daardoor) aantrekkelijke
buurt. Er heerst een multiculturele sfeer 
waarin onder andere creatieve mensen zich 
thuis voelen. Woningen zijn betaalbaar en 
de buurt ligt lekker dicht bij het centrum. 
Maar op sommige punten is de balans ver-
stoord. Zo is de bevolkingssamenstelling erg 
eenzijdig. In Transburg en Tattersall wonen 
mensen vaak maar kort en voelen ze zich niet 
betrokken bij hun buurt. De werkloosheid is 
relatief groot en het gemiddelde inkomen  

lager dan in de rest van Enschede. In het 
zuiden van de buurt wonen juist veel ouderen. 
Ook de openbare ruimte is niet in balans. 
Het zuiden van de buurt is groen en ruim, 
terwijl de dichtbebouwde buurtjes Tattersall 
en Transburg juist benauwend aanvoelen. 
Bewoners van met name Transburg ervaren 
hun buurtje als een geïsoleerd eiland met 
weinig verbinding met het centrum en andere 
buurten. De bewoners hebben daarnaast 
weinig binding met hun wijk en de aanwezige 
voorzieningen. 

Balans in de wijk
Ontwikkelthema 1

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is De Bothoven nog steeds gevarieerd 
maar veel meer in balans. De bewoners zijn 
mensen die graag dicht bij het centrum 
wonen. Naast studenten en starters voelen 
ook gezinnen en mensen met een wat hoger 
inkomen zich nu meer thuis in de wijk. De 
groen- en speelvoorzieningen zijn verbeterd, 
de woonomgeving oogt wat vriendelijker en 
de verschillende buurten zijn fysiek meer met 
elkaar verbonden. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Mogelijkheden benutten voor verbetering
 van de woonomgeving in met name Trans-
 burg en Tattersall. 
• Onderzoeken hoe het Polaroidterrein een
 goede invulling voor de buurt en de stad
 kan krijgen, bijvoorbeeld door bewoners te
 ondersteunen in het ontwikkelen van talenten. 
• Mogelijkheden benutten om de huishoudens- 
 samenstelling meer divers te maken. 
• Onderzoek naar mogelijkheden om, vooral
 in Transburg, meer verbinding met andere
 wijken en het centrum tot stand te brengen.
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Hoe zien wij 2025?
In 2025 hebben veel zelfstandige ondernemers 
een plek gevonden in De Bothoven. De buurt 
gonst van de bedrijvigheid. Dankzij de nieuwe 
invulling van het Polaroidterrein zijn er veel 
vruchtbare initiatieven van bewoners  
en andere betrokken van de grond gekomen.  
De Bothoven biedt nu veel meer voorzieningen 
op het gebied van kunst, cultuur, sport,  
ondernemen en educatie. De Lipperkerkstraat 
heeft een levendige uitstraling en er zijn nu 
allerlei unieke winkeltjes te vinden. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Investeren in het contact en de dialoog met
 bewoners, om een goed beeld te krijgen van
 wensen en mogelijkheden. 

• Een doordacht totaalplan om het Polaroid-
 terrein zodanig te ontwikkelen dat het écht
 iets toevoegt aan de buurt.
• Bewoners ondersteunen in het ontwikkelen
 van talenten. 
• Het ondersteunen van initiatieven om 
 de Lipperkerkstraat te verbeteren.
• Openstaan voor samenwerking en initia-
 tieven om diensten en voorzieningen voor
 ouderen te verbeteren.
• Bij renovatie en nieuwbouw: het verbeteren
 van de duurzaamheid van de woningen.

De Bothoven is aantrekkelijk voor startende 
en zelfstandige ondernemers. Verder zijn 
er veel zorgvoorzieningen, vooral in het 
zuidelijk deel van de buurt. De Bothoven is 
(met name in Tattersall en Transburg) een 
doorgangsbuurt waar mensen kort wonen  
en tamelijk anoniem naast elkaar leven.  
Bij problemen is het moeilijk om achter  
de voordeur te komen om de juiste hulp 
te bieden. 

De werkloosheid is relatief hoog en er zijn 
weinig verenigingen en sportvoorzieningen. 
Het Polaroidterrein, dat op een nieuwe  
bestemming wacht, scheidt de buurt van  
het centrum en wordt nu nog ervaren als  
een negatief element, omdat het er niet 
mooi uitziet en niet in gebruik is.   
De Lipperkerkstraat heeft op enkele plekken 
nog een tamelijk armoedige uitstraling. 

“De Bothoven is aantrekkelijk voor
startende en zelfstandige ondernemers”

Lucht  
voor initiatievenOntwikkelthema 2
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In de Bothoven zorgen drugsgebruik en -handel 
voor veel overlast. Er zijn veel donkere hoekjes waar 
men zich onveilig voelt. Ook wordt er overlast  
ervaren bij opvang zoals die van het Leger des Heils. 
De zichtbaarheid van Domijn kan beter. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de situatie flink verbeterd. Er wordt  
beter samengewerkt en gecommuniceerd tussen 
bewoners en andere betrokken over onderwerpen 
als bereikbaarheid, zichtbaarheid en de rol van  
Domijn op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Handhaving van regels op het gebied van
 leefbaarheid, veiligheid, onderhuur e.d.
• Verbetering van de samenwerking en  
 communicatie tussen bewoners en andere 
 betrokken partijen. 
• Waar nodig: fysieke maatregelen om 
 het veiligheidsgevoel te vergroten. 
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De waardering van de openbare ruimte in 
De Bothoven is heel wisselend, van goed  
aan de zuidkant tot steeds slechter naar het 
noorden. Vooral het oordeel over Tattersall  
en Transburg is tamelijk ongunstig: dicht 
bebouwd, weinig groen, steenachtig, rommelig, 
vaak onveilig en - met name in het geval 
van Transburg - geïsoleerd ten opzichte van 
de binnenstad. Parkeren is een probleem en 
ondanks ondergrondse afvalcontainers blijft 
er vaak afval op straat achter.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 heeft De Bothoven - en met name 
Tattersall en Transburg - een opener en vrien-
delijke uitstraling, met in totaal iets minder 
woningen. Nieuwe verbindingen hebben een 

einde gemaakt aan het geïsoleerde ‘eiland-
gevoel’. Dankzij meer lucht, ruimte en groen 
is de buurt levendiger geworden. Bewoners 
houden zich aan de parkeerregels en er ligt 
veel minder afval op straat. Zij voelen zich 
verantwoordelijk voor hun buurt. De buurt 
maakt een verzorgde indruk. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Gerichte stedenbouwkundige ingrepen voor 
 het gebied Transburg/Polaroid/Tattersall, 
 met als doel meer lucht, ruimte, groen en
 verbinding creëren. 
• Handhaving van regels op het gebied van
 parkeren en afval.
• Samenwerken met bewoners, politie 
 en zorginstellingen. 

Waardering van
de openbare ruimteOntwikkelthema 3

Prettig en
veilig wonenOntwikkelthema 4

“Het verbeteren van  
 de samenwerking en  
 communicatie tussen  
 bewoners en andere    
 partijen is een belangrijk    
 onderdeel”



Focusgebied  
Horstlanden-
veldkamp
Dit gebied bestaat uit de buurten Veldkamp/Getfert-West en  

Horstlanden/Stadsweide. Het westen van het centrum wordt  

gekenmerkt door vrijstaande (kantoor-)villa’s, groene lanen en  

veel voorzieningen. Verder naar het zuiden ligt de nadruk op  

wonen, met veel huurwoningen van corporaties. Domijn heeft  

hier veel flats met lift. Naast woningen liggen er in het gebied  

enkele bedrijfsterreinen en onbebouwde stukken.

“Het westen van het centrum wordt gekenmerkt
door vrijstaande (kantoor-)villa’s, groene lanen 
en veel voorzieningen”
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“Een echt wijkcentrum 
zou zeer welkom zijn”

De bewoners van dit gebied zijn erg betrokken.
Er is een zeer zelfstandige en actieve wijkraad 
en iedereen komt met ideeën en initiatieven. 
Het gebied telt veel zelfstandig ondernemers. 
Voorzieningen als het ziekenhuis, de Saxion 
Hogeschool en het Volkspark zorgen voor ex-
tra levendigheid. In met name het zuiden van 
het gebied zijn wat meer (sociale) problemen, 
inclusief overlast van jeugd, vernielingen, 
drugsoverlast en overlast van dak- en thuis-
lozen rondom de ingang van de woningen.  
Er zijn niet veel sociale voorzieningen; een 
echt wijkcentrum zou zeer welkom zijn. 
Kunstenaars vinden het lastig om geschikte 
woon- en/of werkruimte te vinden.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is er dankzij de grote betrokkenheid 
van de bewoners veel bereikt. Gemeente, 
corporaties en andere partijen hebben 
de wijkraad meer taken gegeven en laten 
de raad zelf initiatieven bedenken en ontwik-
kelen. De traditionele rollen zijn omgedraaid 
door de wijkraad een centrale rol te geven in 

het lanceren en realiseren van initiatieven. 
Doordat de buurten en hun bewoners nu zelf 
meer verantwoordelijkheden hebben, komt 
er veel meer van de grond. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Actieve ondersteuning van initiatieven  
 van de wijkraad en andere betrokkenen.
• Bij nieuwbouw: samenwerken met betrok-
 kenen en ook denken aan kunstenaars-
 woningen of woon-/werkwoningen.
• Het aanpakken van overlast door alle 
 betrokken partijen.

Het gebied kent veel verschillende typen 
buurtjes, met elk een heel eigen karakter. Dat 
wordt als positief ervaren. De verbondenheid 
tussen de diverse buurtjes is niet altijd even 
sterk. Daar staat tegenover dat er veel ruimte 
is voor ontwikkeling. Er is behoefte aan een 
gezamenlijke visie.
  
Hoe zien wij 2025?
In 2025 heeft Horstlanden-Veldkamp een voor 
iedereen duidelijke structuur en eigenheid. Er 
zijn meerdere locaties ontwikkeld en er is meer 
samenhang tussen de verschillende buurtjes, 

met behoud (of zelfs versterking) van hun 
eigen identiteit. De parkachtige uitstraling van 
bepaalde gebiedsdelen komt sterker dan ooit 
naar voren en groen vormt in het hele gebied 
het verbindende element. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Het opstellen van een gezamenlijke ruimte-
 lijke visie door bewoners en alle andere 
 betrokken partijen in het gebied.
• Deze ruimtelijke visie als uitgangspunt
 nemen voor de opzet van projecten en 
 de invulling van ontwikkellocaties.

Een betrokken gebiedOntwikkelthema 1

Groen als verbindend elementOntwikkelthema 2
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In het gebied staan veel verouderde 
woningen, vooral in het zuidelijke deel. 
Deze woningen zijn vaak klein en de  
kwaliteit laat te wensen over. Bovendien  
zijn veel woningen niet energiezuinig  
en is er weinig variatie in het aanbod.  
Leegstand is echter niet aan de orde;  
daarvoor zijn de woningen eenvoudigweg  
te betaalbaar. Met name rond de ingang  
van de woningen wordt veel onveiligheid 
ervaren. Daarnaast wordt er in delen van  
de wijk overlast door studenten ervaren. 

Woningen die klaar zijn 
voor de toekomstOntwikkelthema 3

“Een goede samenwerking  
tussen wijkraad, bewoners
en andere betrokken partijen
is erg belangrijk.”

Hoe zien wij 2025?
In 2025 zijn de woningen op meerdere punten 
verbeterd, met meer variatie en meer keuze-
vrijheid, ook in woonvormen. De woningen  
zijn toekomstbestendig. Dat wil zeggen dat ze 
voor zowel gezinnen als senioren geschikt zijn. 
Het gebied rond de Haaksbergerstraat is een 
mooie route naar het centrum geworden.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Het kritisch beoordelen van het woning- 
 aanbod, met waar nodig verbeteringen  
 op het gebied van duurzaamheid en  
 toekomstbestendigheid. Ook is een goede   
 samenwerking tussen wijkraad, bewoners,   
 politie en zorginstellingen hierin belangrijk.
• Het gezamenlijk maken en handhaven 
 van leefbaarheidafspraken. 
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Focusgebied  
Hogeland-
Noord
In het zuiden van het Centrum ligt Hogeland-Noord, ook wel bekend 

als de Indische buurt. Hogeland-Noord is voornamelijk een woon-

buurt, met wat winkels en kleine bedrijven. Naar het oosten vinden 

we vooral veel oudere kleine woningen. Het westen oogt moderner, 

met veel appartementen, winkels en kantoren. Blikvanger is de 

pasgebouwde Alpha-toren, op de hoek van de Brinkstraat en de 

Boulevard 1945. De buurt telt veel huurwoningen. Daarvan heeft 

Domijn ongeveer 200 woningen in het oudere gedeelte en zo’n 

70 appartementen in de Boulevardtoren in het noordwesten. 

“Blikvanger is de pasgebouwde  
Alpha-toren, op de hoek van 
de Brinkstraat en de Boulevard 1945”

H
og

el
an

d-
N

oo
rd

 - 29 -



Hogeland-Noord is één van de oudere buurten van  
Enschede. De meeste huizen zijn klein, de straten smal  
en de uitstraling is die van een oorspronkelijke arbeiders-
buurt. Bewoners vinden dat juist de charme van hun buurt, 
ook omdat deze karakteristieke woningen betaalbaar zijn 
en de buurt dicht bij het centrum ligt. Mensen blijven hier 
relatief lang wonen. Toch zijn er ook aandachtspunten. 
Zo liggen de tuinen en het openbaar groen er niet overal 
even goed bij. En door de smalle straten oogt de buurt 
wat benauwd en is parkeren een probleem.
 
Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de authentieke uitstraling van Hogeland-
Noord er alleen maar sterker op geworden. Waar  
mogelijk is het oude karakter van de buurt terug- 
gebracht. Als er nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd, 
passen deze bij de bestaande woningen. Maar op een 
aantal punten is de buurt ook echt vernieuwd. Zo is 
er nu meer ruimte en groen en is de kwaliteit van de 
openbare ruimte duidelijk verbeterd.

Wat is er nodig om dat te bereiken? 
Bij vernieuwing en modernisering: zorgen dat 
de architectuur van de woningen en de kwaliteit  
van het groen en de openbare ruimte passen bij 
de uitstraling van de buurt.

Een authentieke
buurtOntwikkelthema 1

“Hogeland-Noord is  
één van de oudere  
buurten van Enschede. 
De meeste huizen zijn 
klein, de straten smal  
en de uitstraling is die 
van een oorspronkelijke 
arbeidersbuurt.”

In de buurt wonen veel verschillende mensen, 
veelal met een laag inkomen. Er is sociale  
problematiek en de betrokkenheid van de  
bewoners is klein. Met name de laatste jaren 
komen er steeds meer kwetsbare bewoners in  
de buurt wonen. Daarnaast neemt het veilig-
heidsgevoel af, met name door jongerenoverlast. 
Er zijn wel kleine winkels maar geen supermarkt 
of sport- en andere sociale voorzieningen. Er is 
geen algemene school in de buurt, waardoor  
veel kinderen niet in hun eigen buurt naar  
school kunnen. Zo krijgen zij (en hun ouders)  
ook minder binding met de buurt.  

Hoe zien wij 2025?
In 2025 telt Hogeland-Noord nog steeds  
veel betaalbare woningen en (dus) ook veel  
mensen met een lager inkomen. Wel zijn  
er woningen verbeterd of vervangen door 

 nieuwbouw. Daardoor zijn er nu ook mensen 
van buiten de buurt komen wonen. Verder is 
de sociale problematiek verminderd en zijn  
er meer voorzieningen en activiteiten die op 
één plek worden aangeboden. Bestaande  
bewoners zijn daardoor zelfredzamer geworden 
en voor mogelijke nieuwe bewoners is de 
buurt nu aantrekkelijker.  

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Sociale problematiek in kaart brengen en er
 samen verantwoordelijkheid voor nemen. 
• In samenwerking met bewoners, politie en
 zorginstellingen in de buurt: onderzoek
 naar de mogelijkheden van voorzieningen 
 en activiteiten voor de hele buurt. 
• Het opbouwen van een relatie met en 
 tussen bewoners en, daarmee samenhangend,
 het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Op naar meer zelfredzaamheidOntwikkelthema 2
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In Hogeland-Noord is bijna één op de twee 
woningen een corporatiewoning. Het aan- 
bod is eenzijdig en nauwelijks geschikt voor 
ouderen, mensen met een beperking of  
huishoudens van drie personen of meer.  
De meeste corporatiewoningen zijn in handen 
van De Woonplaats en Domijn, gevolgd door 
Ons Huis. De straten zijn hier en daar smal  
en de woningen klein. De uitstraling van  
de woningen van Domijn is het minst.

Meer verschillende woningen
Ontwikkelthema 3

Hoe zien wij 2025?
In 2025 zijn de woningen licht gewijzigd.  
Er zijn nog steeds veel kleine, betaalbare 
(arbeiders-)woningen, maar op enkele plekken 
zijn woningen vervangen door nieuwbouw. 
Deze nieuwe woningen zijn moderner, ruimer 
en geschikt voor een brede doelgroep. Kortom, 
een belangrijke impuls voor de buurt. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Het kritisch beoordelen van de woningen 
 op basis van toekomstbestendigheid, 
 duurzaamheid en variatie.
• Het verbeteren of vervangen van woningen
 om bestaande bewoners te kunnen binden,
 ook als zij ouder worden of meer zorg nodig
 hebben. 
• Bij het verbeteren van bestaande woningen:
 investeren in duurzaamheid en kwaliteit.
• Bij het ontwerpen van nieuwe woningen:
 zorgen dat ze bij het karakter van de buurt 
 passen.

“Nieuwe woningen   
passen bij het karakter 
van de buurt”

 - 32 -  - 33 -



Focusgebied  
Boddenkamp,
Lasonder en
Laares
Dit gebied bestaat uit de drie buurten Boddenkamp, Lasonder-’t Zeggelt 

en Laares. In het oosten van het gebied (Laares) is de laatste jaren 

veel veranderd. Het aantal huurwoningen is verminderd, de openbare 

ruimte is opnieuw ingericht en er zijn voldoende maatschappelijke 

voorzieningen. Meer naar het westen vind je verschillende woonbuurten 

afgewisseld met winkels, kantoren en bedrijven, soms dwars 

door elkaar. De Deurningerstraat is een straat met veel winkels, 

die de buurten aan elkaar verbindt. In het gebied zijn ook de oude 

melkfabriek en het voormalig terrein van Connexxion te vinden. 

Aangezien de meeste woningen van Domijn in de Laares staan, 

zijn de ontwikkelthema’s vooral gericht op deze buurt.

“In het gebied zijn ook de oude 
melkfabriek en het voormalig 
terrein van Connexxion te vinden”
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De vele ontwikkelingen in dit gebied gaan 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Er staan nu 
ook veel koopwoningen en dure huurwoningen. 
Deze woningen trekken andere bewoners aan, 
maar tussen de oude en de nieuwe bewoners 
is weinig contact. De oude bewoners vinden 
dat jammer, omdat zij van oudsher veel meer 
op de buurt gericht zijn. De voorzieningen 
in de buurt zijn afgestemd op de nieuwe 
bewoners. Een aantal voorzieningen is verdwe-
nen, waaronder het vertrouwde buurthuis. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de buurt in alle opzichten weer  
in balans. Er zijn oude en nieuwe woningen, 
in verschillende prijsklassen. Zowel oude als 

nieuwe bewoners voelen zich thuis. Er zijn 
activiteiten voor alle leeftijden, uiteraard als  
er voldoende draagvlak voor is.

Wat is er nodig om dat te bereiken? 
• Open staan voor initiatieven van oude  
 én nieuwe bewoners op het gebied van   
 activiteiten.
• Het kritisch bekijken van de laatste  
 nieuwbouw in de Laares, om te komen  
 tot een buurt met voldoende koop- en 
 sociale woningen. 
•  Uiteindelijk: het toepassen van leerpunten   
 uit de herstructurering van de Laares om   
 te komen tot een goede balans in het hele   
 focusgebied. 

De Laares heeft al een grote ontwikkeling 
achter de rug: de herstructurering van de wijk. 
Toch is de volledige afronding van met name 
de openbare ruimte nog niet gerealiseerd.  
Dat komt de leefbaarheid, de veiligheid en 
de uitstraling van de buurt niet ten goede. 
De beide andere buurten in het focusgebied 
hebben zo hun eigen problemen: op sommige 
plekken is veel overlast van dak- en thuislozen 
en drugs- en drankgebruik. Deze overlast 
draagt bij aan een gevoel van onveiligheid. 
     

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is dit een prettig, leefbaar en veilig 
gebied. De bouwwerkzaamheden zijn klaar  
en de wijk is af. De bewoners zijn blij dat er 
naar hen is én wordt geluisterd.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Bewoners een leefbare en veilige woon- 
 omgeving bieden en hen hierover laten
 meedenken: ook in de ontwikkelperiode! 
• Zorgvuldig omgaan met de huisvesting en  
 aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen  
 als dak- en thuislozen of verslaafden. 
• Veel aandacht voor een goede afronding  
 van met name de openbare ruimte.

Oud versus nieuw 

Veiligheid en leefbaarheid

Ontwikkelthema

Ontwikkelthema

1

2

 - 36 -



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

op het stadsdeel Centrum willen verwezenlijken. Toch zijn wij er als Domijn van 

overtuigd dat het kan, als er aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan.  

De voornaamste daarvan zijn wat ons betreft optimale communicatie en samen-

werking tussen de betrokken corporaties, de gemeente, zorgpartijen, welzijns- 

organisaties en - niet in de laatste plaats - de bewoners(commissies) die de beoogde 

veranderingen moeten ondersteunen. Wij denken met deze gebiedsvisie in elk geval 

een goede eerste stap te hebben gezet om het samen waar te maken. Zodat we aan 

de slag kunnen met het realiseren van deze mooie toekomst!

Conclusie
stadsdeel centrum




