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NU OP DE SITE

Ieder kind wil brandweerman worden. Maar
wie wil dat nu nog echt?

Doe de poll op www.tctubantia.nl/haaksbergen

WESSELERBRINK Politiek worstelt met vrees voor veiligheid en overlast van toekomstig bewoners in omgeving

Opvang in flat aan Vlierstraat mag
In flat aan Vlierstraat komt
plek voor 24 (ex-)verslaafden.
䢇 Grote meerderheid steunt
voorstel van college.
䢇 Aanwijzing zorgt voor verdeeldheid in SP en CDA.
䢇 Omwonenden vinden twee opvanglocaties in wijk te veel.
䢇

ENSCHEDE – Protest tot in de raad-

zaal gisteravond heeft niet kunnen
voorkomen dat er een opvangplek
voor 24 (ex-)verslaafden van Tactus komt in de Vlierstraat. Van de
meest oostelijke flat tegenover het
vuilnisbrengpunt Zuid zijn 24 van
de 32 appartementen aangewezen
voor deze vorm van opvang. Omwonenden die zich de afgelopen
maanden hebben verzet, zijn teleurgesteld dat uiteindelijk slechts
tien raadsleden tegen het voorstel
stemmen: ChristenUnie, BurgerBelangen en twee leden van zowel
SP als het CDA.
Er zijn tegelijkertijd wel zeer strenge eisen gesteld aan de komst van
verslaafden, die nu nog veelal dakloos rondzwerven. Het aantal van
24 mag niet worden overschreden.
Het betekent in principe dat in de
appartementen geen stellen of
moeders met een kind gehuisvest
kunnen worden. „Het mag niet zo
zijn dat er straks dertig bewoners
hier onderdak vinden”, schetst
CDA-raadslid Erwin Ilgun de reden van die 24-eis.
Harde toezegging zijn er van verantwoordelijk wethouder Ed Wallinga en van Tactus. „Er liggen al
afspraken met de politie om meer
te handhaven in de Wesselerbrink”, benadrukt Wallinga. „We
zetten al in op het aanpakken van
dealers die in de wijk actief zijn.”
De wethouder wil de huidige overlast op de agenda voor het driehoeksoverleg zetten, waarbij burgemeester, politie en justitie over dit
soort zaken spreken.
Wallinga verwijst verder naar strikte regels die Tactus voor de toekomstige bewoners gaat hanteren.
„Tactus beperkt zich niet alleen
tot toezicht in de flat of de directe
omgeving, maar ook op het naast-

Overlast dealers nu
meteen al aanpakken
Bewoners van de bewuste flat aan
de Vlierstraat, waar Tactus 24 (ex-)
verslaafden wil onderbrengen, klagen nu al over dealers en gebruikers pal voor hun deur. Het is een
belangrijke reden voor enkele
raadsleden van SP en CDA om tegen het aanwijzing van de flat tot
opvanglocatie te stemmen. Het
beeld bij de bewoners van de bewuste flat en omgeving is dat de
politie nauwelijks reageert op meldingen in dit deel van Wesselerbrink-Noord.
Ook de PvdA signaleert een toenemend stroom uit de wijk. Het is
voor woordvoerder Dennis Bouwman reden in een motie aan te
dringen op de aanpak van overlast
en criminaliteit in dit deel van de
wijk. En dat mag niet wachten tot
de komst van de Tactus-bewoners.

gelegen industrieterrein en het
winkelcentrum. We willen ook
dat bewoners meedoen aan het
omgevingbeheer. Er volgt uitplaatsing als een bewoner problemen
veroorzaakt. En is er sprake van
blijvende overlast, dan grijpt Tactus in.”
Wallinga is overigens optimistisch.
Net als Tiny Hannink (GroenLinks) verwacht hij dat na de eerste periode de spanning in de wijk
wegebt. Hij ziet de huisvesting van
verslaafden aan de Hengelosestraat
als voorbeeld. „We weten dat overlast van dak- en thuislozen in de
stad heel groot is, vooral van verslaafden. We hebben een achterstand in woonvoorzieningen. Wij
willen ze een beter en menswaardige leven bieden. Dan vermindert de overlast merkbaar.”
Het mag zo zijn, BurgerBelangen
(twee opvanglocaties in Wesselerbrink is te veel) en ChristenUnie
(te dicht bij Bonhoeffer locatie) geven geen steun. En dat zelfde geldt
voor de twee lang twijfelende leden van zowel SP als CDA.
Het realiseren van de opvang gaat
nog zeker een jaar duren.

Een groot spandoek maakt tijdens een schorsing van de gemeenteraad het standpunt van bewoners van de Vlierfoto Lenneke Lingmont
straat en omgeving duidelijk over het aanwijzen van een flat voor verslaafden.
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DIEKMAN

Hout hakken en bijl werpen

Inbraak voertuigen

Wegens succes op herhaling: de
Twentse houthakkerswedstrijd op
de jaarlijkse popfeesten in Usselo.
Op het feestterrein rond de Wissinks Möll aan de Haaksbergerstraat is het zondag 26 juni weer
‘Knetterbiel Zundag’.
De deelname aan dit spectaculaire
onderdeel van de Usselose feesten
staat open voor mensen die goed
uit de voeten kunnen met de kettingzaag. Bij de houthakkerswedstrijd gaat het om de uitvoering en
snelheid. De primeur was vorig
jaar een doorslaand succes. Met

helm en veiligheidsbril op gaan de
houthakkers ook nu weer de boomstammen te lijf op verschillende
onderdelen. Dat is een kwestie van
plakken zagen, afkorten, kloven en
hakken. Bijzonder is het special power zagen. In Usselo wordt bovendien het NK bijlwerpen gehouden.
Boomkunstenaars geven demonstraties, er rijden opgevoerde zitmaaiers rond en de houthakkers-roadshow doet Usselo aan.
Inschrijven en meer informatie: www.popfeesten-usselo.nl of via Bennie Herink:
06-55581287 of herink@ziggo.nl.

Twee bedrijfsbusjes en drie auto’s
zijn afgelopen weekeind opengebroken aan respectievelijk de
J.J. van Deinselaan en de nabijgelegen Spartastraat.
Van alle voertuigen is een ruit ingeslagen. Vermist worden onder
meer audio-apparatuur, vooral radio’s.
Politie Twente, team Enschede-Oost, heeft inmiddels een onderzoek opgestart en hoopt dat bewoners die glasgerinkel hebben gehoord of andere opvallende zaken
hebben gezien, zich melden. Dit
kan via 0900-8844.
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‘Usseleres ideaal
voor vlasteelt’

LH twijfelt over
bezwarencommissie

ENSCHEDE – De Usseleres. Die is
voor het CDA-raadslid Margriet Visser de ideale locatie voor de teelt
van vlas. De es, die van de gemeenteraad de bestemming bedrijventerrein heeft gekregen en vrijwel geheel in bezit is van de gemeente,
wordt nu nog vooral met maïs bebouwd. Vlas past daar veel beter.
Visser reageert met die suggestie
op het idee van milieuwethouder
Hans van Agteren om in Enschede
minimaal dertig hectare te vinden
voor de teelt van vlas.

Leefbaar Haaksbergen (LH) twijfelt
aan de onafhankelijkheid van de
commissie bezwaarschriften. Dat
zei Gea Costeris tijdens de Commissie Middelen en Bestuur, die
gisterenavond
plaatsvond.
LH
vindt dat dezelfde commissie een
zaak niet tweemaal mag behandelen. „Na bestudering van de stukken kunnen wij niet anders dan
concluderen dat de kwestie duidelijk in strijd is met de rechtszuiverheid”, aldus Costeris.
Lees verder op pagina 14

