
Haaksbergen, 
Buurse en 
Sint Isidorushoeve 
op weg naar 2025

Voor elkaar!

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
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De gemeente Haaksbergen bestaat uit drie dorpen: 
Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve. Elk dorp heeft 
zo zijn eigen bijzondere kenmerken en eigenschappen. 
Bij Domijn vinden we daarom dat elk dorp een unieke 
benadering verdient, ook als het om huisvesting gaat. 

Een totaalaanpak, breed gedragen en met aandacht 
voor alles wat er speelt. Van sociale factoren tot en met 
de inrichting van de omgeving. Als moderne corporatie 
willen we de gebieden waarvoor we (mede) verantwoordelijk 
zijn zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen. Daarom 
streven we ernaar voor elk dorp een gerichte visie te ontwik-
kelen. Samen met bewoners, politie, gemeente, zorgpartijen  
enzovoort om tafel. Om samen een helder beeld te creëren 
van waar een dorp op dit moment staat, waar het volgens 
ons heen moet en hoe we dit denken te bereiken. 

Oog voor het unieke
            Drie bijzondere Twentse dorpen 

Elk dorp verdient 
een unieke benadering
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Kenmerken gemeente Haaksbergen 
De gemeente Haaksbergen telt acht wijken in het 
dorp Haaksbergen en daarnaast vormen ook de 
dorpen Buurse en Sint Isidorushoeve elk een wijk 
op zich. De gemeente als geheel heeft ongeveer 
24.500 inwoners. Dat aantal neemt in de toekomst 
nog iets toe en de verwachting is dat het aantal 
huishoudens zelfs nog iets sterker stijgt. 
Dit komt vooral omdat de huishoudens steeds 
kleiner worden en er meer alleenstaanden zijn. 
Er zijn meer ouderen in Haaksbergen dan gemid-
deld in Twente. Het aantal ouderen neemt de 
komende jaren sterk toe. Van de woningen die nu 
in de gemeente Haaksbergen staan, is bijna een 
kwart eigendom van Domijn. 

 

Toerisme
De gemeente Haaksbergen trekt elk jaar veel 
toeristen. Geen wonder, want er is heel wat te 
zien. Zoals het Museum Buurtspoorweg met zijn 
oude stoomtrein en de historische (water)molens. 
Maar ook een groot buitengebied met een schit-
terend landschap en natuurgebieden, zoals het 
Buurserzand, het Lankheet, het Haaksbergerveen 
en het Witte Veen. 

Drie deelvisies
Voor elk dorp binnen de gemeente Haaksbergen 
hebben we, steeds aan de hand van een aantal 
specifi eke thema’s, een visie opgesteld voor de 
gewenste ontwikkeling in de komende 10 à 15 jaar. 
Deze drie deelvisies presenteren we u in dit boekje. 
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Drie focusgebieden
    Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve 
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Haaksbergen is in de vorige eeuw, tijdens 

de textielindustrie, sterk gegroeid. De groei was 

met name aan de buitenkant en de laatste jaren vooral in het noorden van 

het dorp. Het gebied ten zuiden van de N18 bleef gespaard voor de uitgebreide 

natuurgebieden. Hierdoor ligt het centrum van Haaksbergen, waar het grootste 

deel van de voorzieningen en het gemeentehuis te vinden is, dan ook niet centraal 

maar vrij zuidelijk in het dorp. In het dorp Haaksbergen wonen ongeveer  19.000 

mensen. Domijn bezit er iets meer dan 2.200 woningen. Het grootste deel daarvan 

zijn eengezinswoningen die verspreid in Haaksbergen te vinden zijn. De meeste 

moderne appartementen zijn met name in het centrum te vinden.



Bu
ur

se
Si

nt
 Is

id
or

us
ho

ev
e 

 

 - 9 - - 8 -

Haaksbergen heeft haar eigen basisscholen, dus op het 
gebied van onderwijs heeft het dorp genoeg te bieden. 
Maar voor jongeren vanaf 12 jaar is er qua vermaak niet 
veel te doen. Daarom maken veel van deze jongeren 
zelf hangplekken, waar andere inwoners vaak (over)last 
van hebben. Ook voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar 
is niet genoeg vermaak dat bij hun leeftijd past. Dat 
komt ook doordat er de afgelopen jaren veel uitgaans-
gelegenheden zijn gesloten. Het uitgaansleven kan 
volgens deze jeugdige inwoners wel een fl inke ‘boost’ 
gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van cafés en een 
(grote) discotheek.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 zijn er genoeg voorzieningen voor jongeren 
en zijn hangplekken dus niet meer nodig. Er is goed 

bekeken waaraan de jongeren behoefte hebben 
en die behoefte is heel gericht ingevuld. Zo heeft 
de jeugd weer de ruimte gekregen!

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Goed onderzoek om een helder beeld te krijgen
 van wat de jongeren zelf willen. 
•  Betere samenwerking tussen ( jongeren)
 organisaties en verenigingen. 
•  Het ondersteunen en stimuleren van initiatieven
 om te komen tot betere voorzieningen voor 
 jongeren.
•  Waar nodig en mogelijk: helpen bij het creëren 
 van uitgaansmogelijkheden.
•  Aandacht besteden aan jongerenhuisvesting.

Wonen en zorg worden steeds meer los van 
elkaar gezien. Ouderen gaan niet meer automa-
tisch naar een tehuis, maar ontvangen de nodige 
zorg thuis. Dat is ook pure noodzaak vanwege de 
vergrijzing, die in Haaksbergen hoger is dan het 
gemiddelde in Twente. Dat vraagt om woningen 
waarin mensen lang kunnen blijven wonen en 
zorg op maat die 24 uur per dag beschikbaar is. 

Veel ouderen in Haaksbergen zien de oplossing 
in woonserviceszones. Een woonservicezone is 
een buurt, wijk of dorp waarin aandacht is voor 
zorg en welzijn. Bijvoorbeeld levensloopgeschikte 
woningen, een gezondheidscentrum, goede alar-
mering, een buurthuis en een brievenbus en bus-
halte in de buurt. Hier wordt ook veel verwacht 
van Domotica: moderne (vooral elektronische) 
middelen om woningen veiliger en comfortabeler 
te maken. Naast de vergrijzing is dementie ook 
een aandachtspunt. Het is lastig om voor deze 
mensen een geschikte woning te vinden. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 wonen inwoners van de gemeente 
Haaksbergen in een woonservicezone. 
De woningen zijn aangepast aan de behoeften 
van de bewoners. Zij kunnen zo lang mogelijk in 
hun vertrouwde huis blijven wonen. Domotica 
zorgt voor veel extra woongenot, niet alleen 
voor ouderen maar ook voor mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking. Ook voor 
inwoners die dementeren zijn er nu genoeg 
geschikte woningen. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Zoveel mogelijk aanpassingen doorvoeren
 in bestaande woningen zodat de bewoners 
 er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. 
• Bij nieuwbouw zorgen voor levensloop-  
 geschikte woningen. Hiermee bedoelen we   
 dat bewoners hun leven lang in de woning   
 kunnen blijven wonen.
•  Op het gebied van ICT en Domotica goed
 samenwerken met partners als Livio en 
 de gemeente Haaksbergen. 
• Het glasvezelnetwerk in Haaksbergen gericht
 benutten voor Domotica.
• Veel aandacht voor de huisvestingsproblemen
 rond dementie.

 ONTWIKKELTHEMA

 Geef jeugd de ruimte1.

 ONTWIKKELTHEMA

 Wonen en zorg2.

Inwoners wonen 
in 2025 in een 
woonservicezone
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De omgeving waarin mensen wonen is minstens zo belangrijk als 
hun huis en de tuin. Volgens de Haaksbergenaren valt er aan die 
omgeving nog wat te verbeteren. Om te beginnen wordt het open-
baar groen niet goed onderhouden. Verder wordt er geklaagd over 
gevaarlijke (hobbelige) trottoirs en dat er naast bankjes bijna nooit 
prullenbakken staan. In het centrum zijn te weinig plekken voor 
kinderen en parkeren is op meerdere plaatsen een probleem. De 
wandel- en fi etspaden die de verschillende wijken verbinden met 
het centrum worden onveilig gevonden en het buitengebied is 
fi etsend of wandelend slecht bereikbaar. Tot slot zijn er veel 
situaties waar wonen en industrie te dicht bij elkaar liggen. 
Dit komt de leefbaarheid niet ten goede.

Hoe zien wij 2025?
In 2025 staat het dorp Haaksbergen bekend om zijn groene karak-
ter. De inwoners zijn trots op hun straten vol groen, die zij samen 
met buurtbewoners onderhouden. De mensen leven meer buiten 
hun huis en hebben weer meer contact met buurtgenoten. Het 
groene buitengebied is veel beter bereikbaar. Op meerdere plaatsen 
in het dorp zijn ruime parkeerplaatsen aangelegd en kinderen kun-
nen weer op de goed aangelegde straten spelen. Bedrijven die te 
dicht bij woningen stonden, zijn verplaatst. De vrijgekomen plekken 
zijn gebruikt voor nieuwe woningen en hier en daar wat parken. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Bewoners meer verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden
 geven bij het inrichten en beheren van de omgeving waarin 
 zij wonen. 
• Wonen en industrie beter van elkaar scheiden.

 ONTWIKKELTHEMA

 Een fi jne woonomgeving3.

 ONTWIKKELTHEMA

 Veiligheid voor iedereen4.
In Haaksbergen hebben ouderen steeds vaker 
een onveilig gevoel, op straat én thuis. Er wordt 
geklaagd over vandalisme en overlast van 
jongeren en hun hangplekken. Op de achter-
paden bij woningen voelen veel mensen zich 
niet veilig en er worden steeds meer inbraken 
gepleegd. Op sommige plekken levert ook het 
verkeer onveilige situaties op. Daarnaast hebben
sommige buurten te maken met sociale problemen. 
 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is Haaksbergen weer een dorp waar 
mensen zonder angst over straat gaan, ook 
‘s avonds. De inwoners voelen zich weer prettig 
in hun omgeving en jongeren en ouderen kun-
nen het samen goed vinden. De jongeren hebben 
meer plekken waar zij naar toe kunnen en de 

hangplekken zijn verdwenen. Buurtbewoners 
kennen elkaar weer en passen op elkaar. 
Ook de verkeersveiligheid is verbeterd. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
•  Hangplekken die overlast opleveren opsporen 
 en aanpakken, samen met ( jongeren)organi-
 saties, sportverenigingen, gemeente, politie 
 en bewoners. 
• Intensiever sociaal en fysiek beheer.
• Politie: strenger optreden bij overlast/van-
 dalisme, in goed overleg met de wijkraden.
• Domijn: zoveel mogelijk woningen voorzien 
 van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
• Gemeente: verkeersonveilige situaties in 
 kaart brengen en samen met de betrokkenen
 oplossen. 

In 2025 staat het dorp 
Haaksbergen bekend om 
zijn groene karakter
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Domijn heeft voor haar doelgroep te veel woningen in 
Haaksbergen. Veel woningen zijn te klein, er zijn te veel dezelfde 
woningen en het onderhoud kan hier en daar beter. Bewoners 
vragen om meer aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld met 
isolatie, zonnepanelen en boilers. In plaats van appartementen 
worden er meer ‘gewone’ woningen gebouwd en is er meer 
aandacht voor starters. 

Visie in 2025
In 2025 zijn de woningen van Domijn beter geschikt voor 
de toekomst. Op sommige plekken zijn ruimere, duurzame 
woningen gebouwd. Duurzaamheid is sowieso een vast 
uitgangspunt geworden. De woningen zijn beter afgestemd 
op de behoefte. 

 Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Meer verschillende woningen (dus meer verschillende bewoners). 
• Bij nieuwbouw: duurzame woningen bouwen die klaar zijn 
 voor de toekomst.
• Goed luisteren naar wat de Haaksbergenaren willen op 
 woongebied.
• Bestaande woningen verbeteren. 
• Het totaal aantal Domijn-woningen verminderen.

 ONTWIKKELTHEMA

 De woningen van Domijn6.

Enkele jaren geleden waren er in het dorp Haaksbergen 
nog veel winkels. Maar de laatste jaren komt er steeds 
meer leeg te staan. Ook zijn er in het centrum enkele 
plekken waar letterlijk grote gaten gevallen zijn na 
de sloop van oude panden. Wat er nog is aan winkels, 
wordt steeds eenzijdiger. Deze hele ontwikkeling is niet 
goed voor de sfeer. Ook met de algemene voorzieningen, 
zoals voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, 
kan het beter. Veel mensen vinden het bovendien 
vervelend dat de meeste voorzieningen in het centrum 
zitten en niet beter verspreid zijn over het dorp. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 weten Haaksbergenaren en omwonenden 
het centrum van Haaksbergen nog steeds te vinden. 
Op lege plekken zijn nieuwe panden gebouwd. 
Voor ouderen en gehandicapten zijn er, verspreid 
over Haaksbergen, meerdere voorzieningen.

Wat is er nodig om dat te bereiken
• Ondersteuning voor de realisatie van het Markt 
 Promenade Plan.
• Lege plekken invullen, eventueel met (tijdelijk) groen. 
• Waar nodig meer voorzieningen voor ouderen en
 gehandicapten en een betere spreiding van deze
 voorzieningen. 

 ONTWIKKELTHEMA

 Voorzieningen voor iedereen 5.

Duurzame woningen bouwen 
die klaar zijn voor de toekomst
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Buurse heeft iets meer dan 500 inwoners en in 

het bijbehorende buitengebied wonen ongeveer 

1.000 mensen. Buurse ligt ten zuidoosten van Haaksbergen, 

vlakbij de Duitse grens. Door de vele natuur is het dorp populair 

bij toeristen. Buurse is een hechte gemeenschap met veel 

verenigingen. Er is een beperkt aantal voorzieningen te vinden. 

Domijn heeft ongeveer 30 woningen in dit dorp.
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In Buurse wonen mensen van alle leeftijden. Dat moet 
zo blijven, want het is goed voor de levendigheid van 
het dorp. Maar voor jongeren zijn er nu eigenlijk te 
weinig (starters)woningen. Ouderen moeten vaak 
verhuizen naar verzorgingstehuizen in Haaksbergen. 
Wat zij ook missen, is een centrale plek waar ze bij 
elkaar kunnen komen, boodschappen kunnen doen, 
naar de dokter kunnen en bijvoorbeeld post- en bank-
zaken kunnen regelen. Als zo’n plek er was, zouden 
ouderen veel langer in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is Buurse nog steeds een bloeiend dorp waar 
jong en oud met veel plezier wonen. Er zijn goede 
voorzieningen en het gemeenschapshuis de Trefkoel 

vormt een bruisende ontmoetingsplek. Er zijn zowel 
woningen voor ouderen als voor jongeren. Mede door-
dat er woonservicezones zijn ingericht, kunnen mensen 
zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Wensen en mogelijkheden met betrekking 
 tot wonen en voorzieningen goed in kaart brengen.
• Bestaande zorg aanvullen met Domotica. 
• Zorgen voor goede huisvesting voor jong en oud. 
• Woonservicezones inrichten.

In een klein dorp als Buurse is noaberschap erg 
belangrijk. De inwoners zorgen goed voor elkaar 
en hebben samen veel mooie dingen tot stand 
gebracht. Maar nu mannen en vrouwen overdag 
steeds meer werken en jongeren en ouderen 
wegtrekken uit het dorp, dreigt het noaberschap 
langzamerhand te verdwijnen. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 speelt het noaberschap in Buurse nog 
steeds een belangrijke rol. De inwoners zijn daar 
trots op. Zij kennen elkaar goed en helpen elkaar 
waar ze kunnen. Ook toeristen die Buurse bezoe-
ken zijn onder de indruk van de bijzondere sfeer 
van noaberschap. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Noaberschap stimuleren als iets om trots op 
 te zijn. 
• Stimuleren van vrijwilligerswerk om het gevoel
 van noaberschap te vergroten.

 ONTWIKKELTHEMA

 Wonen en voorzieningen voor iedereen

 ONTWIKKELTHEMA

 Noaberschap2.

Mensen zijn onder de indruk 
van de bijzondere sfeer van 
noaberschap

1.
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Sint Isidorushoeve, ook wel ‘De Hoeve’  genoemd, is een dorp in 

de gemeente Haaksbergen en ligt tussen Hengevelde en het dorp 

Haaksbergen. Door de uitbreiding van Haaksbergen is Sint Isidorushoeve 

steeds dichter bij het dorp komen te liggen. Sint Isidorushoeve en haar 

buitengebied hebben samen ongeveer 1.300 inwoners. Het dorp is ontstaan 

rond de roomskatholieke kerk. De inwoners zijn sterk bij hun dorp betrokken 

en er is een bloeiend verenigingsleven. Domijn heeft slechts 12 woningen in 

het dorp en ontwikkelt mee aan het nieuwbouwplan ‘De Noaberweerd’.
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Voor het dorp Sint Isidorushoeve geldt eigenlijk 
hetzelfde als voor Buurse: er wonen mensen van 
verschillende leeftijden en dat moet zo blijven. 
Maar voor jongeren zijn er nu niet genoeg 
(starters)woningen, terwijl veel ouderen met 
tegenzin naar tehuizen in Haaksbergen verhuizen. 
Verder hebben ouderen ook in Sint Isidorushoeve 
behoefte aan een centrale plek om elkaar te 
ontmoeten, boodschappen te doen, een dokter 
te bezoeken of praktische zaken te regelen. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is Sint Isidorushoeve nog steeds een 
bloeiend dorp waar jong en oud met veel plezier 

wonen. Er zijn goede voorzieningen en er zijn 
woningen voor jong en oud. Mede doordat er 
woonservicezones zijn ingericht, kunnen mensen 
zo lang mogelijk binnen het dorp blijven wonen. 
Sint Isidorushoeve is klaar voor de toekomst! 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Binnen het nieuwbouwplan ’De Noaberweerd’
 ook starterswoningen bouwen.
• Zorgen voor goede huisvesting op maat. 
• Bestaande zorg aanvullen met Domotica. 
• Woonservicezones inrichten.

 ONTWIKKELTHEMA

 Wonen en voorzieningen voor iedereen1.
Ook als het om noaberschap gaat, lijkt Sint 
Isidorushoeve sterk op Buurse. Mensen kennen 
elkaar, passen op elkaar en brengen samen in 
het dorp mooie dingen tot stand. Maar ook 
hier loopt het noaberschap gevaar doordat 
steeds meer inwoners overdag werken en 
jongeren en ouderen het dorp verlaten omdat
er geen geschikte woningen voor hen zijn. 

Hoe zien wij 2025?
In 2025 speelt het noaberschap in Sint 
Isidorushoeve nog steeds een belangrijke rol. 
De inwoners zijn daar trots op. Zij kennen 
elkaar goed en helpen elkaar waar ze kunnen. 

Wat is er nodig om dat te bereiken?
• Noaberschap stimuleren als iets om 
 trots op te zijn. 
• Stimuleren van vrijwilligerswerk om 
 het gevoel van noaberschap te vergroten.

 ONTWIKKELTHEMA

 Noaberschap2.

Noaberschap stimuleren 
als iets om trots op te zijn



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

onze visie op de gemeente Haaksbergen van 2025 willen verwezenlijken. 

Wij zijn er als Domijn van overtuigd dat het kan, als er aan enkele 

belangrijke voorwaarden wordt voldaan. De voornaamste daarvan zijn 

wat ons betreft goede communicatie en samenwerking tussen de betrokken 

corporaties, de gemeente, politie, zorgpartijen en - niet in de laatste plaats - 

de bewoners(-commissies) die de beschreven 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 programma en een mooie toekomst kunnen realiseren!

Conclusie
 Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve 


