Stadsdeelagenda
Noord

2019 - 2022

Hoe werkt het?
Draai uw device naar een staand formaat om het
document volledig zichtbaar te maken.

Klik

Thema’s

Klik op de buttons om naar de volgende actie te gaan.

Bij de ‘alle thema’s’ pagina kunt u snel schakelen tussen
de verschillende onderwerpen.

Vorige pagina

Hoe werkt het?

Links onderaan de pagina’s kunt u altijd een pagina terug.

Rechts onderaan de pagina’s kunt u altijd direct naar de
‘handleiding’ pagina.

Inleiding
Wat willen we de komende maanden bereiken in het stadsdelen, wijken,
buurten en dorpen van Enschede? Wat zijn aandachtsgebieden,
ontwikkelingen of juist kansen? Dit alles leest u terug in deze
stadsdeelagenda, waar we samen met partners met veel energie
en plezier aan hebben gewerkt.
We geven een overzicht van de doelen waar we samen in Enschede de komende vier jaar aan werken.
De doelen uit de gemeentebegroting, de stadsdeeldoelen en de specifieke uitwerking van deze doelen
voor ons eigen stadsdeel geven een eerste beeld van de prioriteiten. Dit is pas het begin! De komende
maanden werken we samen met inwoners, partners, raadsleden en medewerkers van de gemeente
aan concrete jaarplannen. We kijken er naar uit om met deze klus aan de slag te gaan. En om samen te
werken aan de koers van Enschede.
Namens alle samenwerkende partijen in het stadsdeel,
Stadsdeelmanagement Noord, Gemeente Enschede
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Thema

Openbare orde en veiligheid
Doelen
gemeentebegroting

Stadsdeeldoelen
(Voor alle stadsdelen)

Behoud openbare orde en veiligheid.

Bevorderen verbinding in samenleving
(Tegengaan van polarisatie en radicalisering).

	We houden de leefbaarheid en veiligheid in
de wijken op niveau door een gezamenlijke
inspanning.

	We signaleren tegenstellingen in wijken die
kunnen leiden tot radicalisering en polarisatie.
We werken aan bewustwording en preventie door
zichtbare acties in en met buurten.

Er voor zorgen dat Enschede een ongunstig
klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.

	We werken aan een maatwerkaanpak per
probleemgebied om ondermijnende activiteiten
in onze wijken terug te dringen.

Versterken van de samenwerking tussen zorg
en veiligheid.

	We brengen in beeld welke groepen of individuen
overlast richting omgeving veroorzaken en
voorzien in een maatwerkgerichte aanpak vanuit
zorg en veiligheid.
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Openbare orde en veiligheid

Stadsdeel Noord
Stadsdeeldoelen (Voor alle stadsdelen)
	We houden de leefbaarheid en veiligheid in de
wijken op niveau door een gezamenlijke inspanning.

Noord
	We willen bereiken en vasthouden dat inwoners
prettig kunnen wonen in de wijken. Speciale
aandacht gaat uit naar Twekkelerveld, Mekkelholt
en Deppenbroek.

	We signaleren tegenstellingen in wijken die

	We willen bereiken dat signalen over radicali

kunnen leiden tot radicalisering en polarisatie.

sering en polarisatie tijdig in beeld zijn. Dit

We werken aan bewustwording en preventie door

door goede contacten, preventieve voorlichting

zichtbare acties in en met buurten.

en kennisuitwisseling met diverse betrokken
organisaties die deel uit maken van het netwerk.
Hierbij worden de belangrijkste sleutelfiguren,
waaronder de inwoners, betrokken.

	We werken aan een maatwerkaanpak per
probleemgebied om ondermijnende activiteiten
in onze wijken terug te dringen.

	We zetten in op bewustwording over ondermijning.
We werken informatie gestuurd en daar waar de
urgentie is, pakken we dit concreet aan. Daarbij
gaat het om het bij elkaar brengen van het relevante
netwerk en het komen tot centrale regie op de
mogelijke inzet van alle betrokken partijen.

	We brengen in beeld welke groepen of individuen

	We willen bereiken dat de (woon)overlast, die

overlast richting omgeving veroorzaken en voorzien

door individuen en groepen ontstaat, vermindert.

in een maatwerkgerichte aanpak

We ontwikkelen een integrale aanpak gericht op

vanuit zorg en veiligheid.

vroegsignalering en preventieve acties waarbij alle
rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Er is
hierbij speciale aandacht voor overlast veroorzaakt
door verwarde personen. Daarbij wordt ingezet op
een passende procesregie.
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Thema

Wonen en leven
Doelen
gemeentebegroting

Stadsdeeldoelen
(Voor alle stadsdelen)

Talent wordt aangetrokken en vastgehouden.

Het woningaanbod en de leefomgeving zijn
attractief, veilig en toekomstbestendig.

	We benutten kansen om het woningaanbod en de
leefomgeving aantrekkelijker te maken.
	We zorgen voor een prettig vestigingsklimaat voor
werkgevers.

De stedelijke voorzieningen zijn attractief

	Het aantrekkelijker maken van de stad door samen

voor inwoners en bezoekers (nationaal en

met stedelijke (cultuur)partners ook in de wijken

internationaal).

meer (culturele) activiteiten en voorzieningen te
faciliteren en stimuleren. Hiervoor leggen we
verbinding tussen o.a. cultuur in de wijk, amateur
gezelschappen en het professionele veld.

De bereikbaarheid van banen wordt vergroot.

In Enschede groeien de banen op toplocaties.

	We creëren en benutten concrete kansen
voor economische groei door samenwerking
en verbinding tussen partners op en rond de
toplocaties te faciliteren.
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Thema’s

Hoe werkt het?

Wonen en leven

Stadsdeel Noord
Stadsdeeldoelen (Voor alle stadsdelen)
	We benutten kansen om het woningaanbod en de
leefomgeving aantrekkelijker te maken.

Noord
	We realiseren een ontwikkelperspectief voor
Twekkelerveld, voor de korte, middellange en lange
termijn.
We participeren actief in de Stedelijke
Investeringsagenda (SIA).
We faciliteren evenementen op onder andere de
UT en het vliegveld. Daarbij is de inzet met name
gericht op goede afspraken met omwonenden.
We ontwikkelen een pilot waar stadsdeelbeheer, zorg
en welzijn samen een integrale aanpak realiseren bij
een aanpassing in de openbare ruimte.

	We zorgen voor een prettig vestigingsklimaat
voor werkgevers.

	We onderhouden regelmatige contacten met oude
en nieuwe werkgevers in de verschillende wijken en
buurten om hen waar nodig te faciliteren. Daarbij
geven wij specifiek aandacht aan Kennispark,
Vliegveld en Go Planet.

	Het aantrekkelijker maken van de stad door samen

Conform stadsdeeldoel.

met stedelijke (cultuur)partners ook in de wijken meer
(culturele) activiteiten en voorzieningen te faciliteren
en stimuleren. Hiervoor leggen we verbinding tussen
onder andere cultuur in de wijk, amateurgezel
schappen en het professionele veld.

	We creëren en benutten concrete kansen voor

	Bij alle ontwikkelingen op Kennispark en Vliegveld

economische groei door samenwerking en

wordt speciale aandacht besteed aan wat deze

verbinding tussen partners op en rond de toplocaties

ontwikkelingen betekenen voor omwonenden.

te faciliteren.
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Thema

Duurzaamheid en circulair
Doelen
gemeentebegroting

Stadsdeeldoelen
(Voor alle stadsdelen)

Enschede is een duurzame en klimaat
bestendige stad.

Transitie naar duurzame energiebronnen en
energietransitie.

	We maken een duurzaamheidsagenda en we
verbinden initiatieven rond hernieuwbare energie
met de inwoners die hier mee te maken krijgen.

Naar een klimaatadaptief Enschede.

	We brengen klimaatadaptieve opgaven voor het
stadsdeel in beeld en treffen maatregelen.

Optimaal hergebruik van producten en
grondstoffen (circulaire economie).

	We werken aan schone wijken door problemen met
illegale bijplaatsingen in kaart te brengen en
problemen gebiedsgericht aan te pakken.
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Duurzaamheid en circulair

Stadsdeel Noord
Stadsdeeldoelen (Voor alle stadsdelen)
	We maken een duurzaamheidsagenda en we
verbinden initiatieven rond hernieuwbare energie

Noord
	Onderdeel van de duurzaamheidsagenda is:
	-	Het signaleren en verbinden van kleinschalige
initiatieven, zoals initiatieven bij scholen en

met de inwoners die hier mee te maken krijgen.

sportverenigingen.
- Realisatie zonnepark initiatief Lonneker
	- Onderzoeken mogelijkheden Tiny Houses.

	We brengen klimaatadaptieve opgaven voor het
stadsdeel in beeld en treffen maatregelen.

	We werken aan schone wijken door problemen
met illegale bijplaatsingen in kaart te brengen en
problemen gebiedsgericht aan te pakken.

	Realisatie ambitie DIA Twekkelerveld.
Realisatie aanpak grondwaterproblematiek.

	We willen bereiken dat bewoners vanuit hun eigen
leefomgeving bewust en actief betrokken zijn.
We brengen per wijk de hotspots van illegale
bijplaatsingen en dumps in beeld en betrekken
hierbij de juiste partijen om tot een oplossing te
komen.
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Jeugd
Doelen
gemeentebegroting

Stadsdeeldoelen
(Voor alle stadsdelen)

Jeugd groeit veilig op en ontwikkelt talenten.

De jeugd is gezond en actief.

	We signaleren problemen op gebied van
gezondheid van de jeugd en organiseren
collectieve voorzieningen.

De jeugd groeit thuis op en doet dat in een
veilige thuissituatie.

	We signaleren veiligheidsproblemen en
organiseren collectieve voorzieningen.

De jeugd heeft zo min mogelijk tweedelijns
jeugdhulp nodig.

	We organiseren initiatieven die de transitie
van individuele naar collectieve Jeugdhulpvoorzieningen mogelijk maken.

Kinderen groeien niet op in armoede.

	We signaleren waar armoede is en organiseren
voorzieningen die het probleem verlichten.

Kinderen hebben geen taalachterstand.

De jeugd heeft een passende opleiding
(bij de potentie van de jeugdige).

	We brengen aandachtsgebieden in beeld op het
vlak van talentontwikkeling en spelen hier op in.

De jeugd heeft een startkwalificatie.
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Jeugd

Stadsdeel Noord
Stadsdeeldoelen (Voor alle stadsdelen)
	We signaleren problemen op gebied van
gezondheid van de jeugd en organiseren
collectieve voorzieningen.

Noord
	Door intensiever samen te werken zorgen we voor een
beter aanbod afgestemd op de behoefte.
We brengen maatschappelijke problemen die spelen
bij jongeren in kaart en bespreken deze met de
onderwijsinstellingen.

	We signaleren veiligheidsproblemen en
organiseren collectieve voorzieningen.

	We richten ons op preventieve maatregelen. Daarbij
hebben we extra aandacht hebben voor hangjongeren /
jeugdgroepen, huiselijk geweld, loverboy-problematiek
en (digitaal) pesten. Hierbij zetten we in op een sluitende
ketenaanpak.

	We organiseren initiatieven die de transitie
van individuele naar collectieve Jeugdhulp-

	We signaleren vroegtijdig problemen die in de transitie
meegenomen worden.

voorzieningen mogelijk maken.
	We signaleren waar armoede is en organiseren
voorzieningen die het probleem verlichten.

	Alle partijen beschikken over hetzelfde kennisniveau op
het gebied van voorzieningen (inclusief toeleiding) in het
kader van armoede.
We sluiten aan bij de stedelijke aanpak op het gebied
van armoede/schulden met daarbij specifiek accent op
jeugd. Inzet is om van daaruit tot een sluitende aanpak
te komen.

	We brengen aandachtsgebieden in beeld op het

	We richten ons op de verbinding tussen het onderwijs

vlak van talentontwikkeling en spelen hier op in.

veld en ondernemers. Dit om jeugd vanuit hun compe
tenties en vaardigheden ervaringen op te laten doen in
de praktijk.
We benutten kansen om te komen tot een gerichte
aanpak ter vergroting van de taalvaardigheid/taalont
wikkeling. We onderzoeken de effectiviteit van het huidig
instrumentarium en bekijken wat er aanvullend daarop
nog nodig is.
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Thema

Voorzieningen
Doelen
gemeentebegroting

Stadsdeeldoelen
(Voor alle stadsdelen)

Inwoners wonen langer zelfstandig.

De inwoners zijn gezond en actief.

	We zorgen voor een goed netwerk van
voorzieningen op het gebied van bewegen,
welzijn en zorg.

De inwoners hebben een sterk persoonlijk
netwerk.

activiteiten.

De inwoners hebben zo min mogelijk
tweedelijns zorg nodig.

	We zorgen voor een divers aanbod van

	We organiseren initiatieven die de transitie
van individuele naar collectieve voorzieningen
mogelijk maken.
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Voorzieningen

Stadsdeel Noord
Stadsdeeldoelen (Voor alle stadsdelen)
	We zorgen voor een goed netwerk van

Noord
	We stimuleren (nieuwe) mogelijkheden tot

voorzieningen op het gebied van bewegen,

ontmoeting in:

welzijn en zorg.

- Twekkelerveld
- Mekkelholt: Beien / Speeltuin
- Lonneker: Dorpshuis

	We zorgen voor een divers aanbod van
activiteiten.

	Alle partijen beschikken over hetzelfde
kennisniveau op het gebied van voorzieningen
We faciliteren en stimuleren partijen om tot een
divers aanbod te komen voor alle relevante
doelgroepen.

	We organiseren initiatieven die de transitie

	We richten ons specifiek op sport waarbij we

van individuele naar collectieve voorzieningen

inzetten op vermindering van versnippering; meer

mogelijk maken.

samenwerking en meer inzet als voorliggende
voorziening.
We signaleren en benutten concrete initiatieven uit
de wijk of buurt om de transitie van individueel naar
collectief te realiseren.
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Werk en meedoen
Doelen
gemeentebegroting

Stadsdeeldoelen
(Voor alle stadsdelen)

Inwoners zijn financieel zelfstandig.

De huishoudens zijn niet afhankelijk van een
bijstandsuitkering.

	We faciliteren het vinden van passend werk voor
de inwoners in onze wijken.

De huishoudens doen zo min mogelijk een
beroep op inkomens-ondersteuning.

	We zetten het juiste instrumentarium in op inkomens
ondersteuning, financiële zelfredzaamheid en

De inwoners met een laag inkomen
zitten zo min mogelijk in een schuldhulp

schulphulpverlening. Dit in afstemming met de
stedelijke aanpak.

verleningstraject.

Inwoners participeren in de samenleving.

De inwoners doen actief mee in de samen
leving via vrijwilligerswerk, mantelzorg,

	We ontplooien initiatieven op het gebied van
meedoen en inclusiviteit.

lidmaatschap verenigingen e.d.
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Werk en meedoen

Stadsdeel Noord
Stadsdeeldoelen (Voor alle stadsdelen)
	We faciliteren het vinden van passend werk voor
de inwoners in onze wijken.

Noord
	We starten in de wijk Twekkelerveld een initiatief
om personen met een lange afstand tot de
arbeidsmarkt uit de uitkering te krijgen.

	We zetten het juiste instrumentarium in op inkomens

	In afstemming met de stedelijke aanpak bepalen

ondersteuning, financiële zelfredzaamheid en

we integraal de inzet van instrumenten op basis

schulphulpverlening. Dit in afstemming met de

van de persoonlijke behoeften van inwoners.

stedelijke aanpak.

We zetten in op het signaleren en bespreekbaar
maken van schuldenproblematiek (scholen, buurt,
groepen).

	We ontplooien initiatieven op het gebied van
meedoen en inclusiviteit.

	We willen samen met de meest betrokken partners
een duurzame doorgaande ontwikkellijn realiseren.
Dit doen we door een samenhangend geheel van
voorzieningen met partijen op te zetten.
We maken gebruik van de energie van inwoners en
zetten deze om naar activiteiten.
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