
Enschede Zuid  
Wesselerbrink
op weg naar 2025

De wijk  
met eigen  
karakter

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

Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons gerust,  
ons telefoonnummer is 0900-335 0 335 (lokaal tarief) of kom langs 
bij een van onze vestigingen. Kijk voor onze actuele openingstijden 
op www.domijn.nl.

Onze bezoekadressen zijn:
Enschede  Boulevard 1945 - 324a
Haaksbergen  Markt 12
Losser    Ravenhorsterweg 1a

Postbus 1345
7500 BH Enschede
info@domijn.nl

www.domijn.nl



 - 3 -

Enschede, het trotse hart van Twente, heeft veel gezichten. Het is een stad waar een rijk 

industrieel verleden hand in hand gaat met moderne bedrijvigheid. En waar je zowel 

oudere wijken ziet als moderne nieuwbouwwijken. Enschede is ook 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.  

We kiezen daarbij voor een totaalaanpak, breed gedragen, met aandacht voor alles wat 

er 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 ontwikkelen we voor elk gebied, ook voor stadsdeel Zuid, een  

gerichte visie. Samen met bewoners, politie, gemeente en andere betrokken partijen. 

Om gezamenlijk een helder beeld te schetsen van de huidige situatie van Zuid,  

maar ook waar we volgens ons heen moeten en hoe we dit denken te bereiken. 

Winkelcentrum De Klanderij

Enschede is
een multiculti-stad
met vele gezichten

Van Heekplein

Moderne  
nieuwbouw
in hartje stad

De kracht  
van Enschede
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Zuid is een relatief jong en ruim opgezet 
stadsdeel met de wijken Wesselerbrink, 
Stroinkslanden en Helmerhoek. Het gebied ligt 
gevoelsmatig ver van het centrum, ten zuiden 
van de snelweg. Daardoor staat stadsdeel Zuid 
een beetje los van de rest van de stad. Als we  
kijken naar de gemiddelde leeftijd van de  
bewoners en de samenstelling van de huis-
houdens, zijn die vergelijkbaar met het 
Enschedese gemiddelde. Wel wonen er iets 
meer mensen van buitenlandse afkomst. 

Zuid is een groen stadsdeel. Het gebied ligt voor 
een deel aan de stadsrand, met veel recreatie-
mogelijkheden. Bovendien, en dat maakt Zuid 
een uniek gebied, heeft elke wijk een eigen park. 
Dankzij de ligging aan de A35 is het stadsdeel 
uitstekend bereikbaar en Enschede Zuid heeft 

veel voorzieningen. Opvallend is dat groepen 
jongeren voor overlast zorgen. De laatste jaren
is flink geïnvesteerd om de problematiek goed 
in kaart te brengen. Daarmee is het beter 
beheersbaar geworden.

Op het gebied van bouw, renovatie en  
herstructurering gebeurt er de laatste jaren  
veel in Enschede Zuid. Niet alleen woningen,  
ook voorzieningen worden aangepakt.  
We hebben het dan over het verbeteren van 
groenvoorzieningen, leefbaarheid, maar ook  
de vernieuwing van winkel- en wijkcentra en  
brede scholen. Daarnaast lopen er allerlei  
projecten om de leefomstandigheden en  
de leefomgeving van de bewoners te verbeteren. 
Dankzij deze positieve ontwikkelingen verandert 
het stadsdeel de komende jaren ingrijpend!

Stadsdeel Zuid;  
een jong stadsdeel

Pluspunten  
en kenmerken

Positieve
ontwikkelingen

Elke wijk heeft  
een eigen park

Er gebeurt 
de laatste jaren 
veel in Enschede Zuid!

Ruime groenvoorzieningen
in de buurt zorgen voor  
een mooie aanblik
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Enschede
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De 
Wesselerbrink

De gebiedsvisie voor stadsdeel Zuid is toegespitst op één focusgebied: de Wesseler-

brink. De reden voor deze focus is simpel: de Wesselerbrink is in dit stadsdeel de enige 

buurt waar Domijn woningen heeft. Overigens wil dat niet zeggen dat we in deze 

visie geen oog hebben voor ontwikkelingen in de andere wijken die invloed hebben 

op stadsdeel Zuid of op de Wesselerbrink.

De Wesselerbrink is met ruim 16.500 inwoners 
een van de grootste wijken van Enschede. 
Deze opvallend groene wijk werd gebouwd in 
de jaren ‘60 en is daarmee het oudste deel van 
Enschede Zuid. De Wesselerbrink ligt centraal
in Enschede Zuid en er zijn veel voorzieningen 

die ook door bewoners uit andere wijken van 
het stadsdeel worden gebruikt. Het hart wordt 
gevormd door een groot winkelcentrum en 
het Wesselerbrinkpark, met kinderboerderij  
en ‘boerderijrestaurant’.  
 

Kenmerkend is dat veel straten rond een brink 
liggen: aan deze ‘pleintjes’ kunnen kinderen 
spelen. Langs de hoofdwegen en rond het 
winkelcentrum staan veel flats. Elders in de wijk 
vinden we vooral hobbykamerwoningen en 
rijtjeshuizen. Wesselerbrink is in het noorde-

lijke deel echt in beweging. Daar gebeurt veel 
op het gebied van nieuwbouw en renovatie. 
Met name het Bijvank (Wesselerbrink Noord-
west) ondergaat tot 2017 een ware verandering.

Wesselerbrink
is één van de
grootste gebieden
van Enschede

Wesselerbrinkpark
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ONTWiKKELTHEMA 1

Werk aan de wijk

ONTWiKKELTHEMA 2

Samen kom je verder

ONTWiKKELTHEMA 3

Een beter beeld naar buiten

ONTWiKKELTHEMA 4

iedereen hoort erbij

4 thema’s  
 voor de 
 toekomst

1
2
3
4Groen-

voorzieningen

Leefbaarheid& veiligheid

De woon-omgeving

Wijkbewoners

Positief
imago
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Het is niet eenvoudig een exact beeld te schetsen 
van de Wesselerbrink; er gebeurt immers zo veel, 
dat het beeld over twee jaar waarschijnlijk weer 
anders is. Wat we wel constateren, is dat er in de 
wijk nu veel woningen staan die niet duurzaam 
zijn. Daarnaast zijn er onvoldoende geschikte 
flats voor het groeiend aantal ouderen in de wijk. 
Met de herstructurering van het Bijvank komt 
hierin de komende jaren verandering. Daar staan 
straks energiezuinige woningen die passend zijn 
voor een grote groep bewoners. Daarnaast zijn 
in het Lang projecten uitgevoerd om de brinken 
elk een eigen gezicht te geven en ‘vriendelijker’ 
te maken voor de bewoners. Dit vergroot het 
leefplezier rondom de brinken. 

Hoe zien wij 2025?
in 2025 is Enschede Zuid een stadsdeel, waarin 
de Wesselerbrink een eigentijdse en opvallend 
vriendelijke uitstraling heeft. En, zoals nu het 
geval is, ruim opgezet met de bekende brinken, 
die een sterk punt van de wijk vormen. Omdat 
bewoners zelf konden meedenken over de nieuwe 
inrichting ervan, heeft elke brink en buurt 
meer dan ooit een eigen gezicht gekregen. 
De bewoners zijn gehecht aan hun wijk en 
kunnen er makkelijker blijven wonen, ook als
ze een dagje ouder worden. Na het voltooien 
van de herstructurering van de Wesselerbrink 
Noord zijn er meer verschillende woningtypes. 
Dat is prettig voor mensen die hier al woonden 

en aantrekkelijk voor nieuwe bewoners. Bij deze 
positieve ontwikkelingen werken we goed samen 
met de gemeente en andere partners in de wijk.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Domijn moet goed in kaart brengen welke
 woningtypen er nu zijn en welke er in de 
 toekomst nodig zijn en de ontwikkelings-
 plannen daarop afstemmen. Hierbij spelen
 woningtype en betaalbaarheid van de 
 woonlasten een belangrijke rol.

ONTWiKKELTHEMA 1

Werk aan de wijk1

“Straks komen
 er energiezuinige
 woningen die
 passend zijn voor
 veel bewoners”
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in de Wesselerbrink wonen veel verschillende 
culturen, leefstijlen en nationaliteiten door elkaar. 
Bijzonder is de grote groep Suryoyebewoners; 
voor hen is de wijk aantrekkelijk vanwege de  
Kuryakoskerk. Er is veel samenwerking, vooral 
tussen bewoners en professionals. We zien 
dat de samenwerking tussen de verschillende 
groepen nog beter kan. Dat biedt zeker kansen. 
Door goede samenwerking in de afgelopen 
jaren is bijvoorbeeld de jongerenproblematiek 
in de wijk beter beheersbaar. in de brinken zien 
we soms dat leefstijlen botsen, mensen zich 
onveilig voelen en dat de leefbaarheid onder 
druk komt te staan. Een belangrijke rol speelt 
de aanzienlijke vergrijzing. Omdat de Wesseler-
brink meer vergrijsd is dan andere wijken in 
Enschede, zeker als het gaat om 75-plussers,  
is er duidelijk behoefte aan passende  
woningen voor ouderen. 

Hoe zien wij 2025?
De Wesselerbrink is in 2025 een dynamische, 
multiculturele wijk waar jongeren, ouderen  
én gezinnen wonen. Zij komen uit alle lagen  
van de bevolking en verschillende culturen,  
maar hebben aandacht en begrip voor elkaar. 
Professionals en bewoners werken samen en 
boeken met elkaar mooie resultaten, als basis 
voor een veilige en leefbare wijk. Dankzij de  
goede samenwerking zijn eventuele problemen 
ook makkelijker aan te pakken. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Met elkaar willen we de samenwerking tussen 

verschillende groepen versterken en daarbij 
ook de Suryoyegemeenschap betrekken.

•  Er is oog voor het gezamenlijk aanpakken  
van problemen. 

•  Samen met de partners in de wijk wordt de 
inzet van talent en het versterken van de eigen 
kracht van bewoners gestimuleerd.

•  Bij nieuwbouw en renovatie houdt Domijn 
 er rekening mee dat mensen graag zo lang
 mogelijk in de wijk willen blijven wonen.
 Dit betekent dat Domijn oog heeft voor 
 de levensloopbestendigheid van woningen   
 (waar mensen kunnen blijven wonen,  
 ook als ze ouder worden).
•  Domijn werkt samen met zorgpartijen om 

geschikte woningen te bouwen.

2 ONTWiKKELTHEMA 2

Samen kom je verder
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De Wesselerbrink heeft geen positief imago in 
Enschede. En dat is jammer, want er zijn veel 
goede verhalen over de wijk te vertellen. Binnen 
de Wesselerbrink zijn nogal wat buurten die 
aan vernieuwing toe zijn, vooral in het zuidelijke 
deel van de wijk. Hoewel de woningen ruim zijn 
en daarom redelijk populair, vraagt de energie-
zuinigheid om verbetering. En dan zijn er nog 
de eerder genoemde brinken. Als omwonenden 
het samen goed kunnen vinden, kan een brink 
die band nog meer versterken. Maar het werkt 
ook andersom: zodra er rond een brink sprake is 
van overlastsituaties of conflicten, kunnen deze 
sneller uit de hand lopen.

Hoe zien wij 2025?
in 2025 heeft de Wesselerbrink de uitstraling van 
een ruim opgezette wijk met allemaal gezellige 
multiculturele buurtjes. Ook voor ouderen is 

de wijk aantrekkelijk. Zij vinden er geschikte 
woningen en voorzieningen en kunnen heerlijk 
recreëren in het groen. Rondom de brinken is  
de leefbaarheid sterk verbeterd. Kortom, het  
negatieve beeld van toen is met succes omgebogen 
naar een positief imago. Dat is niet alleen te  
danken aan de vele projecten die zijn gerealiseerd, 
maar ook aan het feit dat de Wesselerbrink op 
een goede en positieve manier in het nieuws  
is geweest. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Domijn ziet een belangrijke rol voor zichzelf 

weggelegd om te zorgen voor een duidelijke, 
overkoepelende en herkenbare uitstraling/visie. 

•  Domijn wil zich samen met bewoners en part-
ners inzetten voor het versterken het imago 
van de wijk. Juist door gezamenlijk projecten 
met veel enthousiasme in de publiciteit te bren-
gen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat 
ook initiatieven van enthousiaste bewoners 
positief in het nieuws komen. 

•  De brinkenstructuur is kwetsbaar, daarom  
gebruikt Domijn de ervaringen en inzichten 
van eerdere brinkprojecten (Wesselerbrink 
Noord) en wisselt die ook uit om de  
leefbaarheid te verbeteren. 

3 ONTWiKKELTHEMA 3

Een beter beeld 
naar buiten

“Het negatieve beeld  van toen is met succes  omgebogen naar  een positief imago”

Als omwonenden
het samen goed
kunnen vinden,
kan een een brink
die band nog  
meer versterken!
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De Wesselerbrink is lange tijd een aandachtswijk 
geweest. Zeker als we kijken naar werk, inkomen, 
scholing en sport. Met de herstructurering van 
de Wesselerbrink Noord zijn al diverse program-
ma’s gestart om bewoners te helpen hun leef-
omstandigheden te verbeteren en hun sociale 
betrokkenheid te vergroten. Maar daarmee  
zijn we er nog niet. 

Hoe zien wij 2025?
in 2025 is de Wesselerbrink te vergelijken met 
andere wijken in Enschede als het gaat om 
wonen, werk, betrokkenheid bij de buurt en 
inkomen. Buurten zijn zichtbaar verbeterd 
en er wonen mensen uit verschillende inkomens-
groepen verdeeld over wisselende woningtypes.

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• De gemeente heeft de verantwoordelijkheid
 voor het versterken van de sociale opbouw en
 structuur in de buurt. We bewaken samen het
 programma vanuit de herstructurering en
 sturen bij als dat nodig is.
•  Ook is er een rol voor Domijn weggelegd bij 

het onderzoeken van mogelijkheden voor de 
aansluiting van het overige (zuidelijke) deel 
van Wesselerbrink bij de sociale programmering.

4 ONTWiKKELTHEMA 4

iedereen hoort erbij

We willen bewoners helpen hun leefomstandig-heden te verbeterenen hun sociale betrokkenheid te vergroten
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Conclusie

Het mag duidelijk zijn: er staat ons de komende jaren heel wat te doen  

als we onze visie op het stadsdeel Zuid van 2025 willen realiseren.  

Toch zijn wij er van overtuigd dat het kan. Optimale communicatie  

en samenwerking tussen de betrokken corporaties, de gemeente en 

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

veranderingen moeten ondersteunen, zijn van groot belang. 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 

programma en een mooie toekomst voor Enschede Zuid realiseren!

Enschede Zuid - Wesselerbrink


