
Discussienotitie  

Ruimtelijke ordening, woningmarktbeleid, openbare ruimte en verkeer 

(Voorzet voor een discussie die moet leiden tot een hoofdstuk over bovenstaande thema’s in het PvdA 

programma voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 in Enschede. Het onderstaande is een neerslag van een 

aantal gespreksronden in de verkiezingprogrammacommissie en de werkgroep Ruimtelijke Ordening) 

Hoofduitgangspunt 

Enschede moet aantrekkelijk zijn ingericht voor wonen, werken en als verblijfsgebied. Dit geldt zowel voor het 

stadscentum (het ei en directe omgeving), het binnensingelgebied als ook de buitenwijken. Elk van deze 

gebieden heeft zijn eigen kenmerken, mogelijkheden en eisen en de verschillende kategorien inwoners 

(alleenstaanden/gezinnen met kinderen; jongeren/ouderen) hebben ook echt verschillende voorkeuren voor 

vestiging. Daarom moet voor elk van die gebieden het gemeentelijk beleid gericht zijn op een specifieke 

evenwichtige ontwikkeling van wonen werken en verblijven, om te vermijden dat al te eenzijdige ontwikkeling 

en daarmee kwaliteitsverlies ontstaat. De toenemende tweedeling in de samenleving tussen kansarmen en 

kansrijken vraagt in Enschede specifieke inspanning, gericht op volwaardig mee kunnen doen en er bij kunnen 

horen. Enschede ambieert een actieve eigen grootstedelijke positie, maar doet dat (mede daardoor) ook voor 

de regio Twente/de andere Twentse gemeentes. 

Analyse 

Enschede heeft niet alleen grote aanpassingen in industriele aktiviteit en soorten werkgelegenheid 

meegemaakt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar daarmee gepaard ook ingrijpende 

stedebouwkundige ontwikkelingen ondergaan. Zowel de grootschalige textielindustrie als een groot deel van 

de traditionele kleinschalige detailhandel hebben het loodje gelegd. Dit heeft op het gebied van de ruimtelijke 

ordening geleid tot zowel grootschalige ingrepen in het binnensingelgebied als ook tot verpaupering van het 

kleinschalige winkelaanbod. 

De genoemde ontwikkelingen hebben ook grote invloed gehad op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 

Enschede. Ondanks vestiging van UT en ITC en sterke groei van Saxion is de werkgelegenheid nog onvoldoende 

divers om afgestudeerde studenten van van deze instellingen in Enschede vast te houden na hun afstuderen. 

Belangrijke reden daarvoor is dat Enschede nog niet dat grootstedelijk vestigingsmilieu kan aanbieden waar 

deze groep aanspraak op maakt. Door gerichte maatregelen op het gebied van verbetering van de openbare 

ruimte, en door stimulering van het scheppen van specifieke woon en werkruimten voor starters in het 

binnensingelgebied kan de gemeente de aantrekkelijkheid van Enschede als vestigingsplaats voor starters een 

sterke impuls geven.  

De kwaliteit van de openbare ruimte voor bewoners en verblijvers in het binnensingelgebied wordt door het 

gebruik van autos en scooters ernstig aangetast. 

De stad Enschede heeft geen optimale weg- en spoorverbindingen  met het nabije Duitsland, de Randstad en 

de ruime regionale omgeving in Overijssel +Gelderland. Enschede zal zich door verbetering van deze 

verbindingen ook verder kunnen ontwikkelen tot een werkelijk grootstedelijk centrum voor geheel Twente en 

kan daarmee als trekker helpen de nadelige gevolgen van de dreigende krimp voor de gehele regio op te 

vangen. Handhaven en verder ontwikkelen van het huidige voorzieningennivo op het gebied van cultuur, 

sport, onderwijs en zorginfrastructuur zal hierbij ook bepalend zijn. 

In de afgelopen jaren is de koopkracht van mensen afgenomen en is het aantal mensen met een laag inkomen 

gestegen. Steeds meer huurders die zijn aangewezen op huurtoeslag en leven in relatieve armoede Het 

huidige woningmarktbeleid van de gemeente Enschede dat uitgaat van een positieve inkomensontwikkeling 

tot de jaren 2040 dient dus kritisch te worden bezien en dan met name het ingezette beleid van sloop en 

verkoop van sociale huurwoningen. Dit beleid past niet in een situatie waarbij sprake is van een toenemende 

druk op de sociale huurwoningenmarkt. 



Buurten die in de afgelopen jaren prioriteit hebben gekregen op het terrein van leefbaarheid en leefomgeving 

zijn: Bijvank, Velve-Lindenhof en Boswinkel Oost. De kwaliteit is daar absoluut verbeterd. Op dit ogenblik zijn 

er geen plannen om aandacht te geven aan andere buurten. Uit onderzoek komt echter naar voren dat er 

meer buurten (of delen van) zijn waar de leefbaarheid in het geding is. Deze buurten hebben te maken met 

veel goedkope en kwalitatief mindere flats uit de 50er en 60er jaren, veel bewoners zonder werk en/of met 

een laag inkomen, een niet-westerse achtergrond en een lage participatiegraad. 

Oplossingen 

- Een ruimtelijk ordeningsbeleid dat zowel voor het stadscentum (het ei en directe omgeving), het 

binnensingelgebied als ook de wijken buiten de singels streeft naar een voor elk van die gebieden 

specifieke optimale mix van wonen, werken en aangenaam verblijven.  

- Bij ingrijpende plannen op het gebied van ruimtelijke ordening (zoals “de kop van de boulevad”) dient 

de gemeenteraad eerst een plan op hoofdlijnen vast te stellen alvorens met ontwikkelaars in zee 

gegaan wordt. 

- Kwaliteitszaken als “Enschede fietsstad”, “Enschede groene stad”, het in de wijken de openbare 

ruimte met kunst verlevendigen, “Enschede Muziekstad” op een professionele wijze bijhouden en 

optimaliseren 

- Specifieke aandacht voor de ontwikkeling van het binnensingelgebied van Enschede tot grootstedelijk 

centrum met hoogwaardige centrumvoorzieningen ten behoeve van de gehele regio, met steun van 

provincie en rijksoverheid. Dat betekent veel aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de 

openbare ruimte. 

- Versterking van de ontwikkeling van de “stadcampus” in Enschede, waar ook de UT nadrukkelijker bij 

betrokken dient te worden.  

- Ontwikkeling van gezamenlijke functies van UT, Saxion, MST, Roessingh op het gebied van medisch 

technologisch onderzoek en ontwikkeling op en nabij het Stadsmaten terrein. 

- Ondersteuning van intiatieven voor behoud van en verdere ontwikkeling van kleinschalige woon- en 

werkruimten in het binnensingelgebied ten behoeve van flexibele arbeid (“start-ups”) op plekken 

waar bestaande (winkel)functies wegvallen.Een broedplaats voor dit soort bedrijven in een 

stimulerende grootstedelijke omgeving met veel contactmogelijkheden versterkt de dynamiek van de 

binnenstad. Bovendien dwingt het de universiteit zich meer met de binnenstaad te verbinden. 

- Ontwikkeling van een verkeerscirculatieplan dat er op gericht is het doorgaande verkeer volledig uit 

het binnensingelgebied te weren zonder de bereikbaarheid voor bewoners en naar de 

parkeervoorzieningen in het centrum te beperken. Meer stimuleren van het uitgangspunt dat 

Enschede primair een fietsstad wil zijn voor de eigen inwoners. 

- Versterking van de centrumfunctie van Enschede door opschaling van de spoorverbinding Zwolle – 

Münster vuia Enschede tot intercity lijn 

- Het huidige aantal van sociale huurwoningen in de lagere prijsklasse handhaven. In overleg met de 

corporaties het ingezette beleid van sloop en verkoop van deze sociale huurwoningen een halt 

toeroepen. 

- In de prestatieafspraken tussen de gemeente Enschede en de corporaties de afspraak opnemen dat 

er een evaluatie plaatsvindt van het huidige sturingsmodel van het woonruimteverdeelsysteem. Bij 

deze evalatie dienen alle betrokken partijen te worden ingeschakeld.  

- In gesprek gaan met de bewoners van wijken waar de leefbaarheid in het geding is. Centraal staat 

hun oordeel over hun buurt en hun ideeën over de aanpak om tot verbeteringen te komen. Op basis 

hiervan samen met de bewoners een plan van aanpak opstellen voor het verbeteren van de 

leefbaarheid. 
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