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Goed nieuws woonboothaven
Uit de krant hebben we kunnen vernemen dat het
college van B&W van Enschede heeft besloten dat er
geen woonbotenhaven komt. Met dit besluit kiest de
gemeente voor behoud van het groene buitengebied.
En dat is een enorme opsteker voor Twekkelo.
Er wordt aan de rand niet weer een stuk afgesnoept.
De ecologische verbindingszone met Driene kan zo
weer de vereiste ruimte krijgen en de door de VBT
bestreden uitbreiding van het aantal (water)woningen
is van de baan.

o Stichting ARTwekkelo
o Auke Vleerstraat

een nieuwe aansluiting op de A35, pleegt de
gemeente een desastreuze aanslag op Twekkelo, die
ten koste gaat van 75% van het Hengeloos grondgebied. De VBT dringt al jaren aan op een algehele
visie op Boeldershoek Oost, zodat we weten waar we
aan toe zijn.
De ontwikkelingsschets die nu op tafel ligt laat veel
vragen onbeantwoord en lijkt op onderdelen niet
acceptabel. Er zal een duidelijke grens getrokken
moeten worden om te voorkomen dat het hele gebied
te grabbel wordt gegooid. De VBT blijft hierover actief
contact zoeken met de fracties in de gemeenteraad
om een wending ten goede te bewerkstelligen. De
eerste besluitvorming vindt komend najaar plaats.
In het schetsplan is een nieuw bedrijventerrein opgenomen langs de Boekeloseweg, waarnaast ter overbrugging naar het buitengebied een bedrijvencampus
ligt. De grens wordt gevormd door de Strootbeek.
Vervolgens is verder aan Twekkelose kant een waterretentiegebied gesitueerd voor tijdelijke berging van
overtollig water. Voor de VBT is het een absolute
voorwaarde dat de rest Boeldershoek Oost onaangetast blijft. Andere bestemmingen zijn alleen acceptabel als ze het landschap versterken.
Op onze website www.twekkelo.nl kunt u de
ontwikkelingsschets vinden.

Boeldershoek Oost
Twence en AkzoNobel willen tussen beide bedrijven
een stoomleiding aanleggen. Akzo wil de stoom gebruiken voor eigen energieproductie. Het bepalen van
het tracé voor de leiding is reden voor de gemeente
Hengelo om een ontwikkelingsschets voor het hele
gebied op te stellen. Het gaat dan om Boeldershoek
Oost, gelegen tussen de Boekeloseweg en de
rangeerspoorlijn van Akzo, met een omvang van 95
hectare. Door de provincie is dit gebied alweer zo’n
10 jaar geleden aangewezen als mogelijk toekomstig
bedrijventerrein. De VBT heeft zich hier van meet af
aan tegen verzet. Twekkelo is 840 ha groot. Hiervan
is 250 hectare grondgebied van Hengelo. Met alle
andere plannen van de gemeente Hengelo, zoals het
doortrekken van de Diamantstraat naar de sluis en

Van de zijde van de gemeente is de VBT op de
hoogte gesteld van het voornemen van de
Zuivelhoeve om het huidige bedrijf uit te breiden en
een keer zo groot te maken. Deze locatie grenst aan

Boeldersoek Oost. Volgens de gemeente zal het plan
ondermeer aanpassing van wegen in de omgeving
vergen.

Opening nieuwe stiewelpaden
Een van de verplichtingen die in het project
Twekkeler Balans is aangegaan is de aanleg van
nieuwe stiewelpaden. Inmiddels zijn deze paden aangelegd en voorzien van bewegwijzering met routepaaltjes met een gele band. Een van deze paden
loopt door de groene bufferzone tussen Twence en
Twekkelo en over de 12 meter hoge grondopslag.
Op deze plek zal op 1 september gedeputeerde
P. Jansen van de provincie Overijssel de openingshandeling verrichten, waarmee tevens het project
Twekkeler Balans wordt afgesloten en vooruitgeblikt
naar nieuwe initiatieven in Twekkelo.
Deze zomer verschijnt het volledig verieuwde
stiewelrouteboekje.

Dienstendag Saxion Hogeschool
Op 24 en 26 juni is een groep van meer dan 50 personen bezig geweest om stiewelpaden te maaien en
snoeien. Op de paden en langs de doorgaande
wegen is bovendien het zwerfvuil verzameld. Vele
vuilniszakken vol.
Al dit werk is verzet door medewerkers van de Saxion
Hogeschool op een zogenaamde ‘dienstendag’.
Het is een uiting van maatschappelijke dienstbaarheid. Voor alle partijen zijn het succesvolle dagen
gebleken. Over voortzetting wordt de komende
periode nog gesproken.

Buurtkring en VBT
De buurtkring en de VBT onderhouden vanzelfsprekend nauwe banden. Dit jaar heeft dat bijvoorbeeld
zijn weerslag gekregen in de gezamenlijke organisatie van het paasvuur. Onlangs zijn door de VBT
partytenten aangeschaft van zeer goede kwaliteit.
Ten behoeve van activiteiten als de kunstdagen en
bijvoorbeeld een zomerfeest van de VBT. De tenten
worden in beheer genomen door de buurtkring en
worden tegen een passende vergoeding beschikbaar
gesteld aan de leden.

Actieve leden steunen Twekkelo
Kwesties als de woonbotenhaven in Enschede en
Boeldershoek Oost in Hengelo raken direct het
voortbestaan van Twekkelo. Alleen al vanwege de
kleine schaal is het gebied bijzonder kwetsbaar. Een
geringe ingreep verstoort de balans al gauw, is zeer
ingrijpend en vooral onherstelbaar.
Het VBT-bestuur spant zich met veel energie in om
alternatieve oplossingen aan te dragen of een plan op
argumenten te bestrijden. Soms is het handig dat ook
de leden van de VBT hun stem laten horen om de publieke en politieke opinie te beïnvloeden. Bijvoorbeeld
met ingezonden brieven in de plaatselijke krant, door

een gastpagina op de website of via persoonlijke
contacten.
Om alle leden van de VBT goed op de hoogte te
houden biedt internet alle mogelijkheden. Op onze
website www.twekkelo.nl staat actuele en achtergrondinformatie.
Via e-mail kunnen we alle VBT leden nog beter informeren. Dan moeten wij uw e-mailadres wel kennen.
Daarom verzoeken u wij een kort bericht te sturen
aan: info@twekkelo.nl

Stichting ARTwekkelo
Van het een komt het ander. Wat begon als een
bescheiden idee om atelierruimte te regelen in leegstaande schuren en stallen op een erf lijkt uit te
groeien tot een plan van behoorlijke omvang. Op
zeven plekken wordt nader de haalbaarheid bekeken
om werkruimte te creëren voor beeldend kunstenaars. De stichting ARTwekkelo neemt hierbij de
organisatie voor haar rekening. In overleg met de
Armenstaat heeft de stichting zich bereid verklaard
om een cultureel programma in de Johanneskerk en
de nieuwe consistoriekamer te verzorgen, na de
verbouwing. Verder zal de stichting de jaarlijkse
kunstdagen organiseren.
ARTwekkelo komt voort uit het project Twekkeler
Balans van de VBT.

Stiewelarrangementen
Het onderhoud van de stiewelpaden is een omvangrijke klus en met vrijwilligers vaak lastig te organiseren. Uitbesteding kost geld. Onlangs is de VBT met
een campagne begonnen om hiervoor middelen
binnen te halen. Bedrijven en organisaties worden
tegen een vergoeding uitgenodigd voor een stiewelarrangement. Na ontvangst op een van de mooie
locaties in Twekkelo wordt een stiewelroute gelopen
onder begeleiding van een gids. Na afloop is er een
hapje en een drankje. Leuk voor klanten en personeel
of voor teambuilding. Een deel van de inkomsten
komt telkens ten goede aan het onderhoud van de
stiewelpaden. De eerste arrangementen waren zeer
succesvol. Deelnemers zijn verrast door de schoonheid van ons buitengebied en zorgen voor de promotie van Twekkelo. Het is belangrijk dat deze arrangementen nog meer bekendheid krijgen. Spreekt het
rond!

Auke Vleerstraat
De eerste fase van de opschaling van de Auke
Vleerstraat van Westerval tot het tankstation van Avia
past in de visie van de VBT. Plannen voor het overige
deel tot de Hengelosestraat worden versneld uitgewerkt en uitgevoerd.

Het Leader+ project Twekkeler Balans is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de provincie Overijssel en de
gemeenten in Twente-zuid.

