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Voorwoord
Voor u ligt het Wijkprogramma Hasseler Es. In dit Wijkprogramma leest u wat in de periode 20122015 de plannen zijn voor de Hasseler Es, welke acties, projecten en activiteiten u van ons kunt
verwachten de komende jaren. Dit Wijkprogramma is een vertaling van het Wijkperspectief
Hasseler Es. In het wijkperspectief staat een visie op de wijk voor een periode van 10 jaar. De
opgaven die in het Wijkperspectief zijn vastgesteld, hebben we in dit wijkprogramma uitgewerkt.
Een onderzoek naar de woningvoorraad en de uitkomsten daarvan speelt daarin een belangrijke
rol. De inbreng van de bewoners is van belang als het gaat om leefbaarheid in de wijk. Het
Wijkprogramma Hasseler Es is opgesteld door de gemeente Hengelo, Welbions en politie. Voor de
indeling van de thema’s in het wijkprogramma is gekozen voor de 4 W’s. Dat zijn Wonen, Welzijn,
Werken en Weten.
Borging activiteiten wijkprogramma
We vinden het belangrijk dat we de uitvoering van het wijkprogramma goed borgen; wat we met
elkaar afspreken moeten we ook waarmaken. Als zaken anders lopen dan verwacht, willen we dit
op tijd en met goede motivatie aangeven. Elkaar blijven informeren is bijzonder belangrijk! Het
wijkprogramma en de voortgang staat daarom steeds opnieuw op de agenda’s van verschillende
overleggen. Onder meer in het Stadsdeelteam Noord. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van
gemeente, Welbions en politie. De voortgang wordt ook regelmatig besproken met het wijkplatform
en de wijkraad. Het wijkplatform bestaat uit een vertegenwoordiging van maatschappelijke en
professionele partijen die actief zijn in de Hasseler Es.
Weten wat er speelt in de buurten, communicatie en participatie
Het is belangrijk om wijkbewoners te laten weten welke ontwikkelingen er spelen of gaan spelen in
de buurt. Andersom moeten gemeente, Welbions en politie ook weten wat er speelt bij de
bewoners van de buurten en wijken. De informatie van wijkbewoners is daarom belangrijk. Buurten wijkschouwen zijn goede voorbeelden om concrete zaken uit de wijk op een snelle manier naar
boven te krijgen, zodat we snel actie kunnen ondernemen. Daarnaast zetten we klankbordgroepen
in en neemt actief burgerschap een belangrijke plek in.
Analyse
De Hasseler Es is gebouwd in de jaren ‘70. De Hasseler Es is een goede woon- en familiewijk en
wordt ook wel bloemkoolwijk genoemd. De wijk is gericht op wonen met de nadruk op eigen
woningbezit. Het is een wijk met veel kwaliteiten. Typerend voor een bloemkoolwijk in het
algemeen: een gunstige prijs per m3 woning, kindvriendelijke woonomgeving, goede voorzieningen
en veel groen. Het groen heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Het
vele groen heeft onderhoud nodig. Aandachtspunten van een bloemkoolwijk zijn: beperkte
doorgroeimogelijkheden naar andere woningen als de huidige woning niet meer geschikt is, weinig
variatie in woningen, opkomende vergrijzing, leegstand van woningen en een wat saai imago.
Uit de analyse en het wijkperspectief komt naar voren dat de Hasseler Es nog steeds een goede en
veilige wijk is om te wonen en leven. Het is een goede woon- en familiewijk. Dit willen we graag zo
houden. Acties in het wijkprogramma zijn vooral gericht op preventief ingrijpen. In de Hasseler Es
is een relatief lage werkloosheid. Hierbij vragen de buurten Tijertshoek en Weijinkshoek wel enige
aandacht. Deze twee buurten zitten boven het Hengelose gemiddelde qua werkloosheid. Ten
aanzien van deze buurten is mogelijk sprake van hoge en snelle instroom van een nieuwe groep
woningzoekenden. Dat kan van invloed zijn op de sociale samenhang in de buurt. Naar verhouding
gaan veel kinderen uit de Tijertshoek naar het speciaal onderwijs. In de Tijertshoek is één van de
vijf gezinnen een eenoudergezin. In de wijk zijn onvoldoende woningen op de begane grond voor
ouderen. In het algemeen kunnen we zeggen dat woningen naar een hoger ‘energielabel’ moeten.
Missie
De identiteit van de Hasseler Es is die van een veilige, kinderrijke en groene wijk. Belangrijk is
deze punten beter uit te dragen naar buiten. De kwaliteiten van de Hasseler Es zijn teveel naar
binnen gericht en onvoldoende zichtbaar buiten de Hasseler Es. We willen dat de Hasseler Es een
wijk blijft waar plaats is voor jonge gezinnen met kinderen, maar ook voor ouderen. Uit gesprekken
met bewoners en professionals kwam naar voren dat men trots is op het winkelcentrum en het
Kulturhus. Het uitdragen daarvan zal op een positieve wijze van invloed zijn op het imago van de
Hasseler Es en kan leegstand in de toekomst voorkomt
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1. Wonen
Ambities Wijkperspectief:
1. Levensloopbestendige woningvoorraad;
2. Duurzame ontwikkeling van de woningvoorraad;
3. Duurzame ontwikkeling van de wijk;
4. Kwaliteitsslag woningen;
5. Aantrekkelijke woningvoorraad.
Buurtsignaleringssysteem koop- en huurwoningen
Uit de wijkanalyse blijkt dat meer dan de helft (55%) van de hoofdbewoners in de Hasseler Es
langer dan 10 jaar in de wijk woont. Als bewoners uit de wijk vertrekken, is dit voornamelijk naar
de wijk Slangenbeek. 75% van de woningen in Hasseler Es zijn koopwoningen. Hiervan bestaat het
merendeel uit eengezinswoningen. 25% van de woningen zijn huurwoningen. Dit zijn voornamelijk
eengezinswoningen en seniorenwoningen. In mindere mate zijn HAT en portieketagewoningen
beschikbaar. HAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. Binnen de
Hasseler Es zien we dat de bevolking meer dan het Hengelo’s gemiddelde vergrijsd. Daardoor is
sprake van een veranderende woonvraag. Het doel is vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Daarnaast moet de wijk ruimte bieden voor jonge gezinnen. In principe worden geen nieuwe
woningen toegevoegd, daarom is het toekomstbestendig maken van de bestaande woningen op
gebied van energiezuiningheid en levensloopbestendigheid het uitgangspunt.
Gemeente, politie en Welbions hebben in de Hasseler Es meer dan ooit de behoefte om de vinger
aan de pols te hebben in buurten met veel eigen woningbezit. Ook in buurten met veel eigen
woningbezit kunnen zich namelijk fysieke of sociale problemen voordoen. Problemen waar de
gemeente samen met Welbions een rol in kan en misschien moet spelen. Het gaat dan om
problemen als: daling van huishoudeninkomens, een achterblijvende prijsontwikkeling, fysiek
verval en leegstand. Een vicieuze cirkel kan op gang komen die maar moeilijk te stoppen is. In een
vroeg stadium moeten we weten welke buurten aandacht vragen van gemeente en eigenaren. Daar
waar woningen in bezit zijn een corporatie of belegger, heeft de gemeente enkele duidelijke
partners met vaste aanspreekpunten. Problemen die op het niveau van een buurt of straat spelen,
zijn door individuele woningbezitters niet op te lossen. Buurtproblemen vragen hierdoor een andere
aanpak.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

1.Buurtsignalerings
syteem

Buurtsignaleringssyteem

Gemeente
Welbions

Start 2012
Loopt door in
2013

Ambities
Wijkperspectief
4, 5

Kwaliteit van de woningen en duurzaamheid
Duurzaam wonen is een belangrijk thema. Naast energie- en waterbesparing gaat het bij duurzaam
wonen ook om het materiaalgebruik, voorkomen en scheiden van afval en de kwaliteit van het
milieu. Het is investeren in de toekomst, ook in relatie tot de omgeving en openbare ruimte. Het
gaat dus niet alleen om verbetering van de woning, maar ook om de openbare ruimte en de
voorzieningen. Uit de wijkanalyse blijkt dat de huurwoningen van Welbions qua woontechnische
kwaliteit goed zijn. Van de technische staat en onderhoud van de koopwoningen is onvoldoende
beeld. Binnen de wijk de Hasseler Es willen we de aankomende jaren inzetten op duurzame
ontwikkeling in de woningvoorraad. We onderzoeken de mogelijkheden om kleine projecten te
starten om de woonlasten beheersbaar te houden.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

2. Duurzame pilot
energiebesparing

Starten met kleine
integrale projecten
met huur en
koopwoningen

Welbions
Gemeente
Bewoners

2012
Project is in
2012 gestart in
de omgeving
van de August
Vordingstraat

Ambities
Wijkperspectief
2, 3

4

Lang zult u wonen
‘Lang zult u wonen’ is een Hengelo’s project. Het geeft inwoners van alle leeftijdsgroepen
informatie over (vaak eenvoudige) oplossingen en aanpassingen die zij in hun woning kunnen
toepassen om het wooncomfort en de toegankelijkheid te verbeteren. Mensen willen het liefst zo
lang mogelijk zelfstandig en comfortabel blijven wonen. Het probleem is echter dat mensen pas
nadenken over woningaanpassingen en bijbehorende diensten wanneer ze niet meer zonder
kunnen. In 2013 start in Hengelo de provinciale campagne ‘Lang zult u wonen’

Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

3. Kwaliteit
verbeteren van 90
woningen

Groot onderhoud 90
eengezinswoningen in
Bovenhoek

Welbions

2012
Afgerond

Ambities
Wijkperspectief
4, 5

5

2. Werken
Ambities:
1. Deel van de woningen in de wijk biedt de mogelijkheid thuis te werken;
2. ZZP-ers hebben een natuulijke plek gekregen in de wijk.
Wijkeconomie
Onder wijkeconomie wordt de economie in de wijken verstaan. Het gaat om bedrijvigheid die zich
in de wijken bevindt. De bedrijvigheid op de bedrijventerreinen en grote winkelgebieden valt hier
niet onder. Wijkeconomie wordt steeds belangrijker. De menging van wonen en werken draagt bij
aan de economische vitaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Hierbij moeten we wel
opmerken dat niet elke branche zich leent voor de combinatie wonen en werken. Ook in de
Hasseler Es vindt wijkeconomie plaats. Enkele voorbeelden hiervan zijn accountantsbureaus,
kapsalons en vertaalbedrijfjes. Het gaat hierbij vooral om ZZP’ers (ZZP-er: zelfstandig ondernemer
zonder personeel) die het wonen combineren met werken. Als er behoefte is, willen we in de
Hasseler Es een netwerk van ZZP‘ers organiseren die de belangen en ambities van de ZZP kan
organiseren. Als de behoeften van ondernemers in de wijk in beeld zijn, kunnen we daar op
inspringen.
Daarnaast moet flexibel werken (het ‘nieuwe werken’) gestimuleerd worden. Vermindering van
reistijd en meer productiviteit kan economische groei bevorderen. Het 'nieuwe werken' is in
opkomst. Digitale informatie is overal en onmiddellijk beschikbaar. Het is mogelijk een groot deel
van het werk te doen buiten de kantoorruimte van de werkgever. Glasvezelnetwerken hebben daar
een belangrijke rol in.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

4. Meer bekendheid
geven aan wijkeconomie
en het nieuwe werken.

Het organiseren
van twee
bijeenkomsten
voor ZZP-ers

ROZ
Gemeente

2012
Het ROZ heeft
het afgelopen
jaar twee keer
een netwerkcafé georganiseerd voor
ZZP’ers.

5. Stimuleren van
wijkeconomie.

Onderzoek
haalbaarheid
verruiming
regelgeving
wijkeconomie

Gemeente
ROZ

Start 2012
Loopt door in
2013

Ambities
Wijkperspectief
1, 2

1, 2
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3. Weten
Ambities:
Activeren van jongeren.

Jeugd
Het jeugdbeleid is gericht op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. In het jeugdbeleid
voor de 0 tot 23 jarigen staat het kind of de jongere en hun ontwikkeling centraal. We willen de
kansen van de Hengelose jeugd vergroten. We gaan uit van de mogelijkheden en de potenties van
kinderen en hun directe omgeving. Door een leerzame en gelukkige kindertijd kunnen ze uitgroeien
tot actieve, zelfstandige en betrokken burgers.
Jongeren uit de wijk hebben meegeholpen om dit wijkprogramma te maken. Ze hebben twee
projecten uitgevoerd met ondersteuning van Scala. Eén van de projecten is ‘Kidzwijk 2030’.
Kinderen uit de Hasseler Es hebben de afgelopen maanden actief meegedacht over hoe zij de wijk
zien over 20 jaar. Thema’s als duurzaamheid en veiligheid werden besproken op de basisscholen
De Borgh en De Meent. Het kinderpersbureau van leerlingen uit de Hasseler Es heeft een krant
gemaakt met interviews met prominenten. Op woensdag 29 juni werd deze samen met enkele
kunstwerken gepresenteerd in het Kulturhus Hasselo.
Ook is het project ‘13+’ gestart. Uit de wijkanalyse Hasseler Es komt naar voren dat de populatie
jongeren van 13 tot 18 jaar in de Hasseler Es groot is en blijft. Wijkbewoners hebben verschillende
meningen over jeugdplekken. Een groep van 16 jongeren van 13 tot en met 18 jaar uit de Hasseler
Es heeft de in hun ogen mooiste hangplekken en jeugdvoorzieningen in beeld gebracht. Van alle
favoriete plekken zijn foto’s of video-opnames gemaakt. Uiteindelijk is samen met veertig andere
jongeren een top 5 samengesteld. De favoriete hangplek van de jongeren is de voetbalkooi naast ’t
Kulturhus en als tweede de jongerensoos in ‘t Kulturhus. De jongeren hebben aangegeven dat zij
tevreden zijn over de jeugdvoorzieningen in de wijk.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

6. Zicht krijgen op
datgene wat leeft
onder de jeugd

Minimaal 1 keer per
jaar met jongeren en
kinderpersbureau in
gesprek over wonen
en leven in de
Hasseler Es

Gemeente
Scala
Welbions

2013
April/mei

Ambities
Wijkperspectief
2

7

4. Welzijn
Ambities:
1. Inzetten op tegengaan van leegstand scholen en openbare gebouwen;
2. Voorzieningen in de wijk zijn aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen;
3. Versterken en onderhouden van het groene karakter van de wijk;
4. Voorzieningen in de wijk die is aangepast aan de mensen die er wonen;
5. Analyse leefbaarheid sociaal-fysiek Tijertshoek;
6. Van verloedering is geen sprake;
7. Aantrekkelijke wijk om te wonen;
8. Leefbaarheid en kansen voor ontmoetingen blijven behouden;
9. Aantrekkingskracht winkelcentrum vergroten;
10. Bewoners gebruiken het buitengebied voor recreatie;
11. De Hasseler Es is een verkeersveilige wijk.
Voorzieningen en basisscholen
Veel voorzieningen (winkelcentrum, Kulturhus, gezondheidscentrum) liggen vrij centraal in de wijk.
Voor veel mensen zijn de supermarkten daar de dichtstbijzijnde plekken om de dagelijkse
boodschappen te doen. Hierdoor vervult het winkelcentrum ook een functie als een centrale
ontmoetingsplek in de wijk. Naast het Kulturhus zijn er ook andere locaties in de Haseler Es waar
ontmoeting en activiteiten plaatsvinden. Gemeentebreed komt een overzicht van de panden
en ruimtes die in gebruik zijn voor welzijnsactiviteiten.
De Hasseler Es telt zeven basisscholen met in totaal 1.308 leerlingen. Het leerlingenaantal neemt
af. De verwachting is daarom dat de behoefte aan leslokalen afneemt van 57 lokalen (1 januari
2009) tot 43 lokalen in 2029/2030. Verschillende bewoners van de Hasseler Es hebben geopperd
om in de toekomst eventuele 'overbodige' leslokalen flexibel in te zetten voor bewoners. Op dit
moment heeft het geen prioriteit.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

7. Efficiënter en
effectiever
ruimtegebruik

Verbanden leggen
tussen de aanwezigen
ruimtes, het
aanbod van
activiteiten en
doelgroepen

Gemeente
Welbions

2013

Ambities
Wijkperspectief
1,2

Doorontwikkeling brede school naar Integrale kindcentra
Het doel is een sluitende keten van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en
buitenschoolse opvang te realiseren. Het betreft dan niet alleen samenwerking in activiteiten maar
ook inhoudelijke samenwerking. Op elkaar afgestemde voorzieningen maken een wijk aantrekkelijk
voor jonge gezinnen met kinderen.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

8. Integraal
Kindcentrum gericht
op het vergroten
van de
ontwikkelingskansen
van kinderen en
jeugdigen

Doorontwikkelen
van de brede
school naar een
Integraal
Kindcentrum

Partners
(kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen,
basisscholen en
buitenschoolse
opvang)

2012-2013
Loopt

Ambities
Wijkperspectief
2

Taalontwikkeling
Taalontwikkeling van kinderen staat voorop in Hengelo. De brede school speelt hierin een
belangrijke rol. Dit begint al bij de leeftijd 0-4 jaar. Samenwerking tussen peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven is hierbij van belang. Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gebruiken
de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode Puk en KO. Peuters uit de doelgroep kunnen op
elke peuterspeelzaal twee extra dagdelen VVE krijgen. We willen peuters uit deze doelgroep naar
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven leiden. Daarover maken we afspraken met Jeugd
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Gezondheids Zorg (JGZ). Daarnaast heeft de De Schothorst een schakelklas voor kleuters uit de
Hasseler Es die niet of nauwelijks aanspreekbaar zijn in het Nederlands.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

9. Betere
voorbereiding van
peuters op de
basisschool

Mogelijkheid
gebruik te maken
van voor- en
vroegschoolse
educatie
Schakelklas om
extra ondersteuning
te geven aan
kleuters

Peuterspeelzalen
Kinderdagverblijven
Basisonderwijs

2011-2015
Loopt

Bovenschoolse
taalcoördinator

2011-2015
Loopt

10. Betere
aansluiting van
kleuters die niet of
nauwelijks de
Nederlandse taal
beheersen op de
basisschool

Ambities
Wijkperspectief
2

2

Speelplekken en voortuinen
We willen met de inwoners van de Hasseler Es in gesprek om de verantwoordelijkheid voor de
eigen woon- en leefomgeving te bevorderen. Veel bewoners zijn bereid zich in te zetten, maar dan
meer incidenteel of gericht op een terrein waar ze interesse in hebben of direct bij betrokken zijn.
Er zijn mogelijkheden om zogenoemd actief burgerschap verder uit te bouwen in de buurten van de
Hasseler Es. Zo is bijvoorbeeld in de Tijertshoek een tweetal speelplekken met achterstallig
onderhoud. Het gaat onder meer om de zandbak met bankje op het grasveldje hoek G.
Peuscherstraat en A. Vordingstraat. Dat is een onderwerp waar bewoners bij betrokken willen
worden. Dat geldt ook voor het onderhoud van de eigen voortuinen in de Tijertshoek. Daarover
gaan we ook met bewoners in gesprek.

Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

11. Voortuinen naar
een hoger niveau qua
onderhoud

Vervolgproject
tuintjesproject ‘mooi
weer de tuin in’ in de
Tijertshoek
Opnieuw bekijken van
speelplekken samen
met bewoners G.
Peuscherstraat en A.
Vordingstraat

Welbions
Gemeente

2012
Loopt door in
2013

Gemeente
Welbions
Bewoners

Start 2012
A.Vordingstraat
is gerealiseerd
in 2012.
Speelplek G.
Peuscherstraat
wordt dit jaar
ingericht.

12. Opnieuw
ingerichte
(speel)plekken die
aansluiten bij de
vraag uit de buurt

Ambities
Wijkperspectief
3, 6, 7, 8

4, 7

Vergrijzing
Hengelo wil actief reageren op de gevolgen van de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de
zorg. De gemeente wil samen met de maatschappelijke partners voldoende voorzieningen en
ondersteuning organiseren waardoor burgers actief aan de samenleving deel kunnen (blijven)
nemen. Uitgangspunt: zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen,
deel kunnen nemen aan activiteiten en zorg kunnen ontvangen.
Resultaat

Wat

13. Acties invoeren
uit nota ‘thuis in de
buurt’
14. Een ontmoetings
ruimte die past bij de
wensen van de
bewoners

Uitgangspunt ‘thuis in
de buurt’ uitrollen in
de Hasseler Es
Samen met bewoners
plan van aanpak
maken voor de
ontmoetingsruimte

Wie

Gemeente
Welbions
SWOH
Welbions
Bewoners
gebouw G.
Peuscherstraat

Wanneer

Ambities
Wijkperspectief

2015

4, 7

2012
Is samen met
bewoners opgepakt.

4, 7

9

Bijzondere doelgroepen
Onze aandacht gaat uit naar de doelgroepen jongeren en ouderen. Daarnaast hebben we specifieke
aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals mensen met verstandelijke beperkingen. Welbions
ontwikkelt een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt
samen met de gemeente en Estinea, een instantie die mensen met beperkingen ondersteunt om
zelfstandig te wonen. Binnen het project is ook ruimte voor een kleinschalig werkproject voor
mensen met een verstandelijke beperking. Het project bestaat uit veertien appartementen. Estinea
biedt er begeleid wonen aan. Daarnaast huurt de JP van der Bent Stichting twaalf appartementen
in de Hasselerborgh voor mensen met een verstandelijke beperking.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

15. Voorziening voor
mensen met een
verstandelijke
beperking

Bouw
woonvoorziening Erve
Leuvelt waarbij
kansen worden
geboden aan een
bijzondere doelgroep
zelfstandig wonen

Welbions
Estinea

Start 2012
Oplevering van
het pand vindt
plaats in april
2013

Ambities
Wijkperspectief
2, 4

Nieuw systeem budgetten bewonersparticipatie
De gemeente voert het nieuwe systeem voor budgetten bewonersparticipatie met ingang van
2012 in. Het systeem kent twee categorieën, een budget voor de erkende bewonersorganisaties
voor hun ideeën en activiteiten. Daarnaast een budget voor individuele burgers die ideeën
inbrengen om hun buurt of wijk beter of mooier te maken. Dit laatste onderdeel kan worden
gezien als een vervolg op de activiteit buurtbonnen. Dat houdt in dat bewoners twee keer per
jaar hun ideeën kunnen indienen bij de gemeente. De gemeente toets de ideeën aan bestaand.
Vervolgens gaan de ingebrachte ideeën naar de bewonerscommissies; zij beslissen aan de hand
van vastgestelde criteria welke initiatieven beloond worden.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

16. Actief
burgerschap en
betrokkenheid op
leefomgeving

Buurtbudgetten /
buurtbonnen

Bewoners
Wijkraad
Gemeente

Start 2012
Loopt door in
2013

Ambities
Wijkperspectief
8

Keurmerk Veilig Ondernemen
Politie en gemeente hebben aangegeven dat ze graag willen dat het winkelcentrum Hasseler Es het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) krijgt. Het belang van het Keurmerk Veilig Ondernemen is dat
de kwaliteit en veiligheid van het winkelcentrum verbetert. Het KVO een samenwerkingsverband
tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer om samen de veiligheid in het winkelcentrum
Hasseler Es te verbeteren.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

17. Keurmerk
veilig
ondernemen

Samenwerkingsovereenkomst
gericht op het verhogen van
de veiligheid in het
winkelcentrum

Ondernemers
Gemeente
Politie

Start 2012
Realisatie
in juni
2013

Ambities
Wijkperspectief
6, 9

Certificaat Veilige Woning
Het Hengelo's Inbraak Preventie Team is een project van de gemeente Hengelo samen met de
politie en sociale werkplaats SWB Midden-Twente. De gemeente biedt haar inwoners de
gelegenheid om kosteloos een preventieadvies te krijgen volgens de eisen van het certificaat
Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Als de inwoners de adviezen van de politie
uitvoeren, komen ze in aanmerking voor het certificaat Veilige Woning. De kosten voor het
uitvoeren van de maatregelen zijn voor rekening van de eigenaar. Een aantal bewoners uit de
Hasseler Es heeft al vragen gesteld over inbraakpreventie en het preventie project.
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Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

18. Certificaat Veilige
Woning

Burgers kunnen
contact opnemen met
het Hengeloos
Inbraakpreventie
Team

SWB

Start 2012
Stedelijk
project wat
doorloopt in
2013

Ambities
Wijkperspectief
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Recreatie in de stadsrand
De groene stadsrand en het recreatieve buitengebied ten noorden van de Hasseler Es zijn mede
bepalend voor het groene beeld van de wijk. Behoud van de groene stadsrand is belangrijk. Voor
het buitengebied ten noorden van Hengelo heeft de gemeente een visie gemaakt. Het gebied moet
een mooi en leefbaar overgangsgebied tussen de steden en het platteland blijven. De gemeente
maakt daarom een netwerk van verkeersverbindingen voor fietsers en wandelaars, zodat in de
stadsrand volop gerecreëerd kan worden. De Hasseler Es zelf kent ook veel wandel - en fietspaden.
In mei 2011 heeft de gemeente natuurbelevingsroutes aangelegd en de natuurvereniging IVN zet
nog twee bomenroutes uit.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

19. Overzicht wandelen fietsroutes

Diverse routes in
kaart brengen

20. Gezondere
levensstijl

Het organiseren van
wandelingen door en
voor buurtbewoners
‘Ambassadeurs
gezond leven’

Bureau
Hengelo
(oa)
Fitis
Gemeente

2012
Is in kaart
gebracht
2012
Wordt vanaf
2013 niet meer
georganiseerd
door Fitis.
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Groenprojecten
Bij een deel van de inwoners van de Hasseler Es is commotie ontstaan nadat de gemeente is
begonnen om drie groenprojecten uit te voeren. Het college heeft daarop in februari 2011
besloten tijdelijk te stoppen met beplanting verwijderen vanwege de projecten ‘groene structuren
Hasseler Es’ en ‘verkoop snippergroen Hasseler Es’. Daarna heeft een afvaardiging van
wijkbewoners (Wijkraad Hasseler Es en actiecomité Schothorsthoek) overlegd met de gemeente.
Het college is inmiddels met nieuwe voorstellen gekomen en de gemeenteraad heeft het nieuwe
beleid vastgesteld.
Op 12 juli 2010 trok een windhoos over Twente. Ook in de wijk Hasseler Es zijn er als gevolg van
de zomerstorm veel bomen verloren gegaan.
Verschillende bewoners hebben vragen gesteld over herplant. Het college heeft op 14 juni
2011 besloten dat de herplant van de bomen verspreid over drie jaar plaats gaat
vinden. De gemeente bepaalt de welke planten en bomen waar komen te staan. De eerste herplant
staat gepland voor najaar en winter 2011. Als er meer bekend is over het herplanten van nieuwe
bomen, laat de gemeente dit via de gemeentepagina in het Hengelo’s Weekblad weten.
De gemeente overlegt met de klankbordgroep over de al gerenoveerde groenvakken. Eventueel
kan de diversiteit worden vergroot en kunnen er op enkele locaties groenblijvende solitaire
heesters aangeplant worden.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

21. Klankbordgroep
met vertegenwoordigers uit de wijkraad,
het actiecomité en
groene partners

Samenstellen van
een klankbordgroep
en takenpakket.

Gemeente
Klankbordgroep

2012
Klankbordgroep
is opgezet en
de taken zijn
benoemd

22. Groenrenovaties
uitgevoerd

Afronding van de
groenrenovaties in
goed overleg met
klankbordgroep en
direct omwonenden

Gemeente
Klankbordgroep
Omwonenden

2012
Meeste
werkzaamheden
zijn in 2012
uitgevoerd. Een
paar vakken

Ambities
Wijkperspectief
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23. Groenadoptie
Actief burgerschap

24. Actief
burgerschap en
draagvlak

25. Groenere wijk

26. Herplant bomen

Groenadoptie
Bewoners hebben de
mogelijkheid
gezamenlijk
gemeentegrond te
Onderhouden wat
niet grenst aan eigen
perceel
Direct aanwonenden
van groenvakken
betrekken bij de
keuze van plantmateriaal bij het
project
Bewoners stimuleren
gebruik te maken
van natuurlijke
erfafscheiding en
groene tuinen
promoten.

Bewoners
Gemeente

worden in 2013
ingeplant.
Start 2012
Loopt

Gemeente
Bewoners

Start 2012
Loopt

3, 7, 8

Wijkraad
Bewoners
Welbions
Gemeente

2012
www.hengelo.nl
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Herplant bomen
Hasseler Es naar
aanleiding van de
storm 12 juli 2010.

Gemeente

Afronding 2015
Er zijn bomen
herplant oa bij
de Borg en de
Meent

3, 7, 8

. Wonen in Hengelo
. Natuur en Duurzaam
. Groen en Waterproj.
. Groene tuin

3

Verkeersveiligheid
Uit gesprekken met bewoners is naar voren gekomen dat verkeer en verkeersveiligheid erg leeft in
de Hasseler Es. Een punt waarover veel is gezegd, dat betreft de Noordelijke Esweg.
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

27. Objectieve
gegevens over
verkeersbewegingen
en snelheid
28. Advies van de
wijkraad

Verkeerstelling
Noordelijke Esweg

Gemeente

2012
Telling heeft
plaatsgevonden

Verkeerstelling
bespreken met (in
eerste instantie)
wijkraad.

Gemeente
Wijkraad

2013
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Overleg Wijkraad
Structureel overleg met de wijkraad Hasseler Es waarbij allerei zaken besproken worden die spelen
in de wijk. Overleggen worden gehouden bij ’t Beukert aan de Deurningerstraat
Resultaat

Wat

Wie

Wanneer

29. Van elkaar weten
wat speelt

Beukert overleg
Spreekuur fysiek,
sociaal met de
wijkraad Hasseler Es

Wijkraad
Gemeente

Vanaf 2012
Loopt

Ambities
Wijkperspectief
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