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Werken aan succesvolle wijken
Succesvolle wijken zijn wijken met een duidelijke, identiteit. Het 
zijn wijken waar mensen vanuit een positieve keuze met plezier wo-
nen. Wijken waar je je mee verbonden voelt, waar je trots op bent. 

De voordelen van een duidelijke identiteit:  
• het trekt bewoners en bedrijven die bij die identiteit passen 
 vanzelf aan; 
• het werkt sturend voor de communicatie en de marketing; de 
 wijk ‘verkoopt’ bij wijze van spreken zichzelf;
• het geeft professionals houvast: wat past bij de wijk, wat niet, 
 welke projecten en samenwerkingsverbanden zijn nodig, welke 
 keuzes moeten gemaakt?  

Voor alle partijen geldt steeds: aan wat voor soort wijk werken we, 
wat hebben we als het klaar is, en voor wie is het dan aantrekkelijk 
om er te wonen en/of te werken?

De Enschedese wijk Twekkelerveld ligt tussen de spoorlijn naar Hengelo 
(zuidwest/zuid), de Tubantiasingel (oost), de Hengelosestraat (noordoost).
De bebouwing eindigt bij de Auke Vleerstraat (noordwest). 
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Bouwen aan Twekkelerveld   
Voor Twekkelerveld is een wijkprogramma opgesteld voor 
de periode 2008-2012, met daarin allerlei activiteiten en 
projecten. Deze plannen dragen bij aan het waarmaken van 
de merkidentiteit. Er is geld beschikbaar om te starten met 
de uitvoering van een deel van de plannen.  

Sommige plannen gaan over het verder verbeteren van het 
zelfvoorzienend vermogen van de wijk. Een bankfiliaal terug 
in de wijk? Een innovatief voorzieningencentrum in de wijk? 
Corporaties en gemeente onderzoeken de mogelijkheden.   

Andere plannen gaan over meer grensverkeer tussen de 
verschillende kringen in de publieke ruimte. Bijvoorbeeld 
meer ondersteuning van het verenigingsleven en bewoners-
initiatieven uit de wijk.   

Weer andere plannen gaan over het verbeteren van de 
gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld renovatie en onderhoud 
van (particuliere) woningen en winkels, en het maken van 
speelvoorzieningen voor de allerjongsten. 

Verder zijn er plannen voor het beter presenteren van de wijk 
naar buiten. Buitenstaanders hebben vaak geen idee wat 
voor wijk Twekkelerveld is. Inspanningen zijn nodig om geen 

‘vergeten wijk’ te zijn en om Twekkelerveld als herkenbaar 
woonmilieu op de kaart te zetten.   
Voor alle activiteiten geldt: ze moeten passen bij het karakter 
van de wijk. In Twekkelerveld betekent dat: met een zekere 
ingetogenheid.      

Het ondernemende gezelschap  
Er komt een netwerk dat het voortouw neemt in het uitwer-
ken en uitvoeren van alle plannen. Dit netwerk heet ‘het 
ondernemende gezelschap’. Het heeft verschillende kernen, 
zoals de al bestaande wijkraad, een nieuw op te richten 
platform van instellingen en verenigingen in de wijk, en een 
communicatieteam.   

Alle betrokken partijen zullen meewerken aan de uitvoering 
van de plannen: de bewoners, maar ook de gemeente, de 
woningcorporaties Domijn en de Woonplaats, welzijnsorgani-
satie Alifa, verenigingen, bedrijven, etc. 

Helemaal Twekkelerveld 
Alle plannen zijn bedoeld om Twekkelerveld nóg meer 
Twekkelerveld te maken. Een wijk waar alles aanwezig is om 
prettig te wonen en te leven. Een wijk waar ontspanning en 
gezelligheid om de hoek te vinden is. 
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Twekkelerveld:
wat voor mensen wonen daar? 
De wijk telt ruim 9.000 mensen. Allemaal individuen, die ook veel 
overeenkomsten hebben. Overeenkomsten over wat zij belangrijk 
vinden, en wat van waarde is in het leven. Vijf van die waarden 
springen er uit. Deze noemen we de kernwaarden van Twekkelerveld. 
Welke zijn dat?  

B E H U L P Z A A M   
Behulpzaam willen zijn leeft in Twekkelerveld meer dan in andere 
Enschedese wijken. Elkaar helpen is een vanzelfsprekendheid. 
Hulp vragen is dat niet. Veel bewoners schamen zich daarvoor. Het 
streven is om die schaamte voorbij te komen. 

E I G E N  K R I N G E N   
De wijk telt allerlei bevolkingsgroepen die naast elkaar leven. Die 
verschillende groepen zijn gericht op de eigen kring. Dáár is gezel-
ligheid en geborgenheid te vinden. Het streven is naar wat meer 
grensverkeer. Dit voorkomt geslotenheid.

A F T A S T E N D     
Bewoners zijn aftastend. De Twekkelervelder laat niet snel het 
achterste van zijn tong zien. Men heeft sterke normen, en buiten-
staanders worden daaraan getoetst. Het streven is naar wat meer 
flexibiliteit in het beoordelen van andermans waarden en normen.  

Z E L F V O O R Z I E N E N D   
Vanouds richten Twekkelervelders zich op activiteiten en voorzie-
ningen in de wijk zelf. Ook nu nog wonen er veel ‘doeners’ die in 
verenigingsverband allerlei activiteiten organiseren. Zo regelen 
Twekkelervelders hun eigen ontspanning en gezelligheid. 

A P A R T  V A N  D E  S T A D   
Twekkelerveld richt zich niet op andere wijken of het centrum van 
Enschede. Twekkelerveld is apart, keert zich naar binnen. Afstand 
houden, en de eigenheid bewaren, is het devies.

Twekkelerveld: wat is dat voor wijk? 
‘Dorp in de stad’, zo typeren bewoners hun wijk Twekkelerveld in Enschede-noord. 
Veel bewoners zijn verknocht aan hun Twekkelerveld. Er is ook veel dat het wonen hier 
plezierig maakt: winkels, voorzieningen, en allerlei actieve verenigingen die ontspan-
ning en gezelligheid bieden.    

Hoe valt Twekkelerveld te typeren? 
Twekkelerveld is ruim en groen opgezet  
De wijk is ruim opgezet en behoorlijk groen. Voor een deel bestaat dit groen uit 
privé-tuinen, en voor een deel uit openbaar groen, zoals de Twekkelerzoom langs de 
spoorlijn naar Hengelo.   

Twekkelerveld kent verschillende buurtjes    
De wijk kent aparte buurtjes, met grote verschillen in soort woningen, sfeer, en archi-
tectuur. Zo zijn de witte huizen van de Sahara (Castorstraat e.o.) heel anders dan de 
portiekflats in de Maanstraat. De nieuwbouw-koopwoningen aan de Uranusstraat heb-
ben een ander aanzien en een andere sfeer dan de jaren ‘20/’30-woningen in ’t Zwik. 

Twekkelerveld heeft veel speelvoorzieningen  
Voor kinderen is Twekkelerveld een eldorado. Er zijn speelplekjes verspreid over de 
wijk, schoolpleinen en drie speeltuinverenigingen, die allerlei activiteiten voor de jeugd 
organiseren. Alleen voor de allerjongsten zouden wat speelvoorzieningen toegevoegd 
kunnen worden.   

Twekkelerveld heeft zorgvoorzieningen 
Ook voor senioren bestaan goede voorzieningen: het woonzorgcentrum, het ouderen-
zorgcomplex, en het gezondheidscentrum. Maar met de toenemende vergrijzing kan 
ook daar nog wel wat aan toegevoegd worden.   

Twekkelerveld heeft een uitgebreid verenigingsleven 
De wijk telt een groot aantal actieve verenigingen van allerlei soort, zoals speeltuin- , 
sport-, en muziekverenigingen. Zij bieden gezelligheid en activiteiten voor alle leeftijden. 

KERNWA ARDEN FUNC TIONEEL EMOTIONEEL STREVEN 

Behulpzaam Elkaar helpen Dienstbaar zijn Schaamte voorbij 

Eigen kringen Rust en gezelligheid Geborgenheid, erbij horen Verbonden blijven én meer 
grensverkeer 

Aftastend Territorium beschermen Zekerheid zoeken Meer flexibiliteit in het 
normbesef 

Zelfvoorzienend Het met elkaar als wijk 
zien te rooien Voor jezelf als wijk zorgen Zelfstandig blijven door 

actieve inzet 

Apart van de stad Afstand houden Op jezelf zijn Handhaven status quo

Twekkelerveld: 
wijk met een eigen smoel 
De vijf genoemde kernwaarden typeren 
de identiteit van Twekkelerveld. Samen 
met de slogan Alles Aanwezig verwoordt 
het de merkidentiteit van de wijk. 
Deze merkidentiteit is voor instellingen en 
bewoners het kompas bij het werken aan 
de wijk. Doel is de merkidentiteit verder 
te versterken. Zó ontstaat een wijk met 
een eigen smoel, en niet één van dertien 
in een dozijn.

Kernwaarden: functie, emotie en streven De kernwaarden van Twekkelerveld kun je op drie manieren 
tegen het licht houden: wat is de functie ervan, wat is de 
bijbehorende emotie, en wat is het streven? 


