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Stoomleiding Boeldershoek Oost

kerkdiensten en de al bestaande functie als
trouwlocatie.

In tegenstelling tot de eerdere bedoeling wordt voor
de strook tussen Boekeloseweg en de Strootbeek
niet een algeheel bestemmingsplan in één procedure
voor het hele gebied opgesteld. Omwille van tijdwinst
is nu reeds een bestemmingsplan voor het tracé van
de stoomleiding van Twence naar AkzoNobel
gemaakt. Het plan ligt momenteel ter inzage.

Het Kulturhus Johanneskerk betekent een enorme
aanwinst voor Twekkelo en omgeving.

Verkeer in Twekkelo
De werkzaamheden voor de opwaardering van de
Auke Vleerstraat gaan in het derde kwartaal van 2009
van start. Het gaat dan om de eerste fase van
Westerval tot het Avia-tankstation. Tijdens de uitvoering van het werk zal voor het verkeer telkens 1
rijbaan voor één rijrichting op de Auke Vleerstraat
beschikbaar zijn. De andere rijrichting wordt omgeleid
via de H. ter Kuilestraat en de Ir. E.L.C. Schiffstraat.
De Strootsweg wordt afgesloten. Het verkeer zal dan
zijn weg moeten vinden over de Twekkelerbeekweg
naar de Windmolenweg. Hier zullen verkeerslichten
worden geplaatst. De VBT heeft haar zorgen geuit
over deze oplossing.
Onlangs zijn in Twekkelo verkeerstellingen gehouden. De uitkomsten zullen gebruikt worden om te zien
welke maatregelen nodig zijn voor verbetering van de
verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals de ‘knips’ in
de Strootsweg, Haimersweg en Burg. Stroinkstraat.
De indruk bestaat dat de verkeersdrukte de laatste
jaren sterk is gestegen en dan vooral door het vrachtverkeer. Het onderzoek zal hierover uitsluitsel bieden.
De verkeerstelling heeft reeds plaatsgevonden.

Kulturhus Johanneskerk
Het kan niemand ontgaan zijn dat de nieuwbouw van
de consistoriekamer van de Johanneskerk nagenoeg
klaar is. Op 20 juni zal door gedeputeerde
Piet Jansen van de provincie Overijssel het Kulturhus
Johanneskerk officieel geopend worden.
De accommodatie gaat onderdak bieden aan sociale
en culturele activiteiten naast bijvoorbeeld

Puinbreker
Uit berichtgeving in het nieuws blijkt dat TRM niet
meer voornemens is met de puinbreker te verhuizen
naar Twence op de Boeldershoek. De VBT heeft bij
de gemeente schriftelijk de vraag neergelegd wat de
status van de plannen nu is.

Omgevingsvisie
Deze zomer wordt door de provincie de procedure
afgerond voor het vaststellen van de Omgevingsvisie.
In dit plan zijn de voormalige aparte plannen, zoals
het streekplan, vervoers- en verkeersplan en waterbeheersplan, samengevoegd. Aan de Omgevingsvisie worden ondermeer de gemeentelijke bestemmingsplannen getoetst.
De VBT heeft een zienswijze ingediend, waarin wordt
aangedrongen om Boeldershoek Oost aan de
Twekkelose kant van de Strootbeek de agrarische
bestemming te laten behouden, overeenkomstig het
besluit van de gemeenteraad van Hengelo. Verder is
aangegeven dat de stadsranden meer bescherming
vereisen dan het plan aangeeft. Een kwestie die voor
Twekkelo zwaar weegt, omdat buiten de zijde van de
A35 het hele gebied is omgeven door stadsranden.

In het voorjaar van 2008 heeft de sector Facilitaire
Diensten van Saxion Hogescholen met 40 van hun
personeelsleden de jaarlijkse maatschappelijke dag
in Twekkelo doorgebracht met het onderhoud van
stiewelpaden en het opschonen van bermen van
zwerfvuil. Voor velen ongewoon werk in een
ongewone omgeving en met een openlucht lunch.
Op 23 juni zal ook dit jaar een groep van Saxion
stiewelpaden maaien en snoeien en zwerfvuil
verzamelen. Vorig jaar werd de maatschappelijke dag
in Twekkelo zeer gewaardeerd door beide partijen.
En dat zal dit jaar niet anders zijn.

Wageningen Universiteit
Vorig jaar is uit een landelijk onderzoek van de
Wageningen Universiteit naar de toepassing van de
VAB-regeling gebleken dat Twekkelo voorop loopt als
het gaat om plannen. VAB staat voor vrijkomende
agrarische bebouwing. De regeling beoogt een
nieuwe functie te geven aan gebouwen op erven die
niet meer in gebruik zijn. In Twekkelo kennen we
Kotmans Spieker met toeristische appartementen en
de plannen om op diverse erven schuren en stallen te
verbouwen tot atelierruimte voor beeldend kunstenaars. Nieuwe functies die bijdragen tot het behoud
van historische erven.
De Wageningen Universiteit organiseert jaarlijks een
internationale ‘summer school’. In de eerste week van
juli zal de groep buitenlandse studenten met
docenten Twekkelo bezoeken op een dagexcursie.
Men wil kennis nemen van diverse vormen van
plattelandsontwikkeling. De VBT stelt het programma
voor deze dag samen. Het laat zich raden dat het
onderwerp ‘stad – platteland’ een centrale plaats
inneemt in het programma.

Onderwijs en Onderhoud
De stiewelpaden blijken telkens weer een heel
bijzonder visitekaartje te zijn. Al dan niet georganiseerd krijgen mensen van buiten Twekkelo de
schoonheid van het gebied vanuit onverwachte
gezichtspunten te zien.
Het onderhoud van de paden is bij tijd en wijle een
pittige klus. En kostbaar voor de VBT om uit te
besteden. Met het AOC Oost en het ATC Enschede
is nu samenwerking overeengekomen over het
onderhoud. Vanaf deze zomer zullen
leerlingen/deelnemers van deze organisaties het
onderhoud van de stiewelpaden verzorgen. En dat is
een mooie opsteker!

Bestuur VBT
Onlangs heeft Desirée Docter te kennen gegeven om
persoonlijke redenen terug te treden als lid van het
bestuur van de Vereniging Behoud Twekkelo.
Hierdoor ontstaat een vacature.
Jaarlijks worden bestuursleden benoemd in de
algemene ledenvergadering. Voor de volgende
ledenvergadering zal een nieuwe kandidaat door het
bestuur worden voorgedragen. Thans zitten de
volgende Twekkeloers in het bestuur:
o
o
o
o
o
o
o

Berend van Rhijn, voorzitter;
Esther van Andel, secretaris;
Willem Meijeringh, penningmeester;
Marja Geerdink;
Marion Roerink;
Bart Overbeek;
Tjebbe Mijnheer.

SART
Een van de resultaten van het project Twekkeler
Balans is de Stichting ARTwekkelo, afgekort SART.
De stichting houdt zich bezig met het realiseren van
ateliers op boerenerven in Twekkelo. Voor vier
locaties zijn plannen ontwikkeld of in voorbereiding. In
Boeldershoek West heeft Twence 2 erven beschikbaar gesteld aan SART en waar meerdere beeldend
kunstenaars en ‘creatieven’ werkruimte vinden.
Verder zal SART een cultureel progamma verzorgen
in het Kulturhus Johanneskerk. Op 27 mei is
ARTwekkelo in een programma van RTV-Oost
uitvoerig aan de orde geweest.

Paasvuur
Ook dit jaar was het paasvuur, aangestoken door
Betje Olink, een groot succes met vele bezoekers uit
de omgeving. In totaal zijn er 200 wasfakkels aan de
kinderen uitgedeeld. De opbrengsten van het ‘hout
ophalen’ tezamen met de vrijwillige giften van het
publiek heeft een mooie bijdrage geleverd aan de kas
van de vereniging.

