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Van de redactie
In dit nummer o.a. aandacht voor het wijkplan dat momenteel ge-
maakt wordt, de nieuwe manier van onderhoud van openbare ruimte 
en de stand van zaken rond het Seahorse terrein. En een aantal op-
roepen voor reacties van uw kant, als bewoner van de Woolder Es: 
een oproep voor suggesties van besteding van het Wijkbeheerbud-
get (zie pag. 5), een oproep van de gemeente voor “schouwers” (zie 
pag. 6) en een oproep om aan te geven of u behoefte heeft aan een 
buurtcentrum (zie pag. 9).
En buiten deze oproepen: als u denkt dat er onderwerpen zijn waar 
in dit blad (meer) aandacht aan besteed moet worden of, beter nog, 
als u zelf een bijdrage wilt leveren die ook voor andere bewoners van 
de Woolder Es interessant is, laat het dan weten. 
Op de website (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie over 
onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. Ook eerdere 
nummers van dit blad zijn op de website terug te vinden. Ook kunt u 
op de website opmerkingen of reacties plaatsen. Tot slot: als u bin-
nenkort vakantie hebt, een prettige vakantie toegewenst.

Herman Aalderink
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Jaarvergadering
Op �4 april was de jaarvergadering van het bewonerscomité. Er wa-
ren ongeveer 25 bewoners aanwezig. Een van de doelstellingen van 
de jaarvergadering is dat het bestuur van het bewonerscomité ver-
antwoording aflegt. Hiervoor was een jaarverslag en een financieel 
jaarverslag gemaakt. In de vergadering zijn onder meer vragen ge-
steld over de hoogte van de bijdrage van het bewonerscomité aan 
speelvoorzieningen, gerelateerd aan de jaarlijkse subsidie die het 
comité krijgt. 
Een punt van kritiek was dat het jaarverslag en het financieel jaar-
verslag pas op de vergadering voor iedereen beschikbaar waren. 
Hierdoor was er onvoldoende tijd om de verslagen kritisch door te 
nemen. Ze stonden weliswaar vooraf op de website, maar lang niet 
iedereen had dat gezien en bovendien kan niet iedereen de website 
bezoeken. Er wordt nagedacht hoe dit volgend jaar beter kan. Eén 
van de mogelijkheden is dat het jaarverslag en het financieel jaarver-
slag wordt opgenomen in dit blad. Er zijn ook andere mogelijkheden 
genoemd. In ieder geval zullen we u volgend jaar hierover in dit blad 
informeren. 
Het volledige verslag van de vergadering kunt u lezen op de website 
(www.woolder-es.nl). Lezers die niet over een internetverbinding be-
schikken kunnen contact opnemen met de secretaris van het bewo-
nerscomité, Jaap van der Hulst; hij kan u het verslag dan opsturen.

De tweede helft van de avond hebben Herman Tinselboer (stadsdeel-
hoofd) en Ineke Nijhuis (stadsdeelmedewerker) van de gemeente een 
presentatie gehouden over de nieuwe manier waarop de openbare 
ruimte wordt onderhouden en beheerd. 

Beheer openbare ruimte
Vroeger ging het onderhoud volgens een vast schema. Eens in de 
zoveel tijd werd het gras gemaaid; het maakte niet uit hoe lang het 
was. En eens in de zoveel tijd werd de afvalbak geleegd, ook al was 
hij dan nog niet vol. Die vaste schema’s zijn losgelaten. De doelstel-
ling is om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Op 
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de ene plek lukt dat met weinig inspanning, voor een andere plek is 
wat meer inzet nodig.

De vraag hierbij is natuurlijk wel wat je onder kwaliteit moet verstaan. 
Wanneer is het gras te lang of wanneer is het trottoir aan onderhoud 
toe. Daarvoor is een zogenoemde beheercatalogus opgesteld. Aan 
de hand van foto’s van allerlei elementen (hagen, grasvelden, stra-
ten, kunstwerken etc.) wordt aangegeven wat een hoge kwaliteit is, 
wat de basiskwaliteit is en wat een lage kwaliteit is. Bij elke foto hoort 
ook een beschrijving van de kwaliteit. Hieronder is een voorbeeld 
gegeven voor het kwaliteitsniveau van hagen. (de volledige beheer-
catalogus is te zien op www.hengelo.nl > Wijk en buurt > beheer 
openbare ruimte). 
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Door de Raad is vastgesteld per stadsonderdeel en per element welk 
kwaliteitsniveau wenselijk is. Voor de woonwijken is gekozen voor 
een basis kwaliteitsniveau. Een hoog kwaliteitsniveau is natuurlijk 
mooier, maar ook duurder. Ook voor de meeste andere onderdelen 
is gekozen voor een basisniveau. Voor enkele onderdelen is geko-
zen voor hoog onderhoudsniveau: de netheid van de binnenstad, van 
winkelcentra en van begraafplaatsen en gedenkplaatsen moet hoog 
zijn. Ook de kwaliteit van de groenvoorziening op begraafplaatsen 
moet hoog zijn. Voor de groenvoorziening op bedrijventerreinen en in 
het buitengebied is gekozen voor een laag kwaliteitsniveau. 
Daarnaast is er een wijkbeheerbudget beschikbaar gesteld. Per wijk 
stelt de gemeente € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag kan ingezet wor-
den voor extra inspanningen op het gebied van de groenvoorziening 
en de netheid. De bewoners kunnen hiervoor suggesties indienen. 
Dat gaat via de bewonersorganisaties. 

Suggesties voor inzet Wijkbeheerbudget 
U als bewoner van de Woolder Es kunt dus via het bewonerscomité 
laten weten waar u graag zou zien dat het wijkbeheerbudget aan 
besteed gaat worden. Bedenk wel dat het budget alleen ingezet mag 
worden voor groenvoorziening en netheid en dat de € 10.000 niet al-
leen voor de Woolder Es beschikbaar is. Wij zijn ‘maar’ een buurt en 
moeten het budget delen met de twee andere buurten Weidedorp en 
‘t Woolde die ook onder de wijk Woolde vallen. 

Schouwen
Verder vraagt de gemeente bewoners mee te helpen met ‘schouwen’. 
Schouwen houdt in het beoordelen van de openbare ruimte: voldoet 
het onderhoud aan de gewenste kwaliteit. Elders in de blad staat een 
advertentie van de gemeente waarin schouwers worden opgeroepen 
zich te melden. Het zou mooi zijn als ook bewoners van de Woolder 
Es zich daar voor zouden aanmelden. Als u zich aanmeldt, laat het 
dan ook even weten aan het bewonerscomité. Misschien kunnen er 
zaken worden uitgewisseld of afgestemd.
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Openbare ruimte in beeld
Gras te lang? Te veel onkruid? Afvalbak te vol? Zwerfvuil op het
trottoir? Ze maken uw woonomgeving er niet prettiger op. De
gemeente doet er dan ook alles aan om de kwaliteit van de
openbare ruimte op peil te houden. En u kunt ons daarbij helpen!

Schouwer gezocht!

Iets voor u?
Vindt u het belangrijk dat uw omgeving er netjes uitziet, bent u
kritisch en bent u bereid om minimaal twee maal per jaar uw
buurt te inspecteren? Meldt u zich dan nu aan voor de gratis
schouwtraining en wordt als het ware ‘extra ogen’ in de wijk.

Schouwtraining
Tijdens de schouwtraining wordt u geïnformeerd over de
systematiek die de gemeente Hengelo gebruikt bij het beheer
van de openbare ruimte. U ontvangt tijdens de training een mooie
schouwmap, met daarin alles wat u nodig hebt om goed te
kunnen schouwen. Vervolgens gaat u dit jaar sowieso twee
schouwen uitvoeren. Alles wat u hebt geleerd gebruikt u om de
openbare ruimte daadwerkelijk te boordelen.

Interesse?
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

- Via uw bewonersorganisatie

- Telefonisch via Wijkaanpak van afd.Wijkservice: (074) 245 92 31

- Via e-mail: wijkaanpak@hengelo.nl

Wilt u alvast wat meer weten over schouwen of de systematiek die de

gemeente hanteert bij het onderhoud van de openbare ruimte? Kijk op
www.hengelo.nl > Wijk en buurt > Beheer openbare ruimte.
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Vijverconcert
Op vrijdag �6 mei heeft het derde Vijverconcert plaatsgevonden. Het 
Vijverconcert was georganiseerd door het bewonerscomité Woolde-
res (met speciale dank aan Jan Krol). Er waren enthousiaste optre-
dens van het Leerlingenorkest en het Harmonieorkest van H.O.V. de 
Eendracht en van Shantykoor “Bornse Maten” (op de website zijn en-
kele filmpjes te zien van de optredens). Het concert werd afgesloten 
met een gemeenschappelijk uitvoering van het Twentse volkslied.

Aan de muzikanten lag het dan ook niet. Ook aan het weer lag het 
niet. Het had die vrijdag weliswaar een tijdlang geregend, maar toen 
het vijverconcert begon, was het al een paar uur droog. Het lag echt 
aan u dat er zo weinig buurtbewoners kwamen kijken (u die er wel 
was, moet zich uiteraard niet aangesproken voelen). 
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Toch denken we dat het een goed initiatief is. Het is een mooie plek. 
Over het water klinkt de muziek goed. Er vinden niet veel (culture-
le) activiteiten plaats op de Woolder Es. Zo af en toe een activiteit 
draagt, hopen wij, bij aan de binding die bewoners hebben met de 
buurt en andere buurtbewoners. We geven het dan ook niet op en 
volgend jaar komt er, bij leven en welzijn, opnieuw een Vijverconcert. 
We rekenen er op dat u volgend jaar wel komt (en als u suggesties 
heeft voor verbetering of weet van muzikanten die wij zouden kunnen 
uitnodigen, dan horen wij dat graag). Tot volgend jaar.

Wijkplan Woolde
Op dit moment wordt er bij de gemeente gewerkt aan het wijkplan 
Woolde. De gemeente werkt wijkgericht; dat wil zeggen dat allerlei 
zaken per wijk zijn georganiseerd. Om wijkgericht te kunnen werken 
is het van belang dat alle partijen van elkaar weten waar ze mee 
bezig zijn en wat er speelt en wanneer. Om dit inzichtelijk te maken 
worden wijkplannen gemaakt. Een wijkplan beschrijft voor een pe-
riode van vier jaar wat het beleid van de gemeente en van overige 
organisaties betekent voor de wijk. Bij het wijkplan hoort een uitvoe-
ringsplan. Daarin staan alle concrete acties en projecten per jaar. 
Het uitvoeringsplan wordt elk jaar bijgewerkt. Ook wordt elk jaar het 
‘wijkprogramma’, een publieksversie van het uitvoeringsplan, huis-
aan-huis verspreid in de wijk.

De wijk Woolde is overigens (veel) meer dan de Woolder Es. De 
Woolder Es is een buurt. En de Woolder Es vormt samen met de 
buurten ’t Woolde en Weidedorp de wijk Woolde.

Om een wijkplan te maken hanteert de gemeente een vaste werk-
wijze. Eerst wordt een wijkanalyse gemaakt. Hiervoor worden sta-
tistische gegevens uit bijvoorbeeld de leefbaarheid- en veiligheids-
enquête gebruikt en er worden enkele interviews gehouden. Daarna 
gaan raadsleden op bezoek bij wijkbewoners in zogenoemde huiska-
mergesprekken. De buurtbewoners zijn hiervan door een huis-aan-
huis-brief op de hoogte gesteld. 
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Buurtbewoners die ook een aantal andere buurtbewoners hadden 
uitgenodigd konden een raadslid voor zo’n huiskamergesprek uit-
nodigen. In de Woolder Es is ook een aantal huiskamergesprekken 
gehouden. Vervolgens was er een wijkschouw waarbij ambtenaren, 
raadsleden en buurtbewoners op de fiets de wijk hebben bekeken. 
En tot slot was er op 23 april  een wijkavond waar bewoners in the-
magroepen onderwerpen e.d. konden aandragen. Deze avond werd 
goed bezocht; er waren ca. 250 persoenen aanwezig. 

Het voert te ver om in dit blad alle opmerkingen die op de Woolder 
Es betrekking hadden te noemen. Ik heb verslagen van de avond 
gezien en denk dat alle onderwerpen die de bewoners aan het hart 
gaan (ontsluiting van de wijk, verkeersveiligheid, het buitengebied, 
onderhoud, Seahorse, zwerfvuil, hondenpoep, voorzieningen, etc) 
wel genoemd zijn.

Op basis van de resultaten van al deze zaken wordt een concept-
wijkplan opgesteld. De bedoeling is dat dit concept-wijkplan in sep-
tember klaar is en aan de bewoners wordt gepresenteerd. Een ieder 
die opmerkingen en ideeën heeft aangedragen is dan in de gelegen-
heid om te bezien wat er met de opmerkingen in het wijkplan gedaan 
is. 

Behoeft de Woolder Es een buurtcentrum?
Een van de onderwerpen die in de bijeenkomsten rond het wijkplan 
aan de orde kwam was de vraag of er in de Woolder Es behoefte is 
aan een buurtcentrum. Zoals elders in dit blad aan de orde komt, is er 
aan de Curaçaostraat een Buurt- en speeltuinvereniging die ook voor 
de Woolder Es bestemd is. Bijvoorbeeld voor ouderen is dit echter 
nogal ver weg, zeker als het om activiteiten in de avonduren gaat. 
Maar ook voor anderen is misschien de stap naar de Curaçaostraat 
te groot. Daarom de vraag aan u, lezers, of u behoefte hebt aan 
een buurtcentrum in de Woolder Es? En wat moet de functie van 
een dergelijk buurtcentrum zijn, welke activiteiten zouden er moe-
ten plaatsvinden. Als zou blijken dat er wel degelijk een aanzienlijke 
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behoefte is, dan kunnen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn. 
Graag uw opmerkingen/suggesties per e-mail, post of telefoon. Dan 
komen we er in het volgende Woolderesnieuws op terug.

Bewoners Woolder Es honkvast
Mensen die eenmaal in de Woolder Es komen wonen, gaan er nau-
welijks meer weg. Dat is één van de conclusies die kan worden ge-
trokken uit de wijkanalyse die is gemaakt ten behoeve van het wijk-
plan (zie het vorige artikel; de wijkanalyse is ook te vinden op www.
hengelo.nl > Wijk en buurt > Wijkplannen). Een andere conclusie is 
dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners van de buurt vrij hoog is. 
Maar dat krijg je natuurlijk als mensen blijven wonen en (uiteraard) 
ouder worden. Wat meer details. 
Op � januari 2007 woonden er op de Woolder Es 2.542 mensen. In 
onderstaande tabel is aangegeven hoe de leeftijd van al die mensen 
was verdeeld. 

Gemiddeld wonen 
de bewoners 3� jaar 
in de Woolder Es!! 
En als je daarbij be-
denkt dat de meeste 
woningen in deze 
buurt zijn gebouwd 
na �970 dan komt 
het er op neer dat 
de meesten die hier 
eenmaal zijn komen 

wonen of hier zijn geboren, daarna niet meer uit de buurt zijn weg-
gegaan. Dat is ook terug te zien in de genoemde cijfers: de 46% die 
ouder is dan 55 jaar zal in de meeste gevallen hier vanaf het begin 
wonen. De �8% jonger dan �7 jaar is hier geboren. Echter als kin-
deren het huis uit gaan, gaan ze meestal niet in deze wijk wonen 
(slechts 7% is tussen de �8 en 29 jaar). De beperkt vrijkomende wo-
ningen worden vooral ingenomen door ouders met kinderen (de 28% 
tussen de 30 en 54 jaar en de �7% jonger dan �7 jaar). 
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Woolder Es olijven???
Hebben wij een nieuwe boomsoort in de Woolder Es? Het geeft de 
aanblik als een miniatuur stukje mediteranee. 
In de voortuin van Monica en Martijn Boomkamp (uitgever van ons 
buurtblad) aan de Palfijnstraat 7 zijn op 31 mei twee olijfbomen over-
geplant van ongeveer 400 jaar oud.
Het was een hele operatie want de olijfbomen wegen maar liefst �400 
kg per stuk. Alleen de stammen al zijn twee natuurlijke sierraden in 
de straat. 
Mede door de deskudige begeleiding van Erik Bleumink is het project 
succesvol verlopen. Het is te hopen dat de olijfbomen in ons klimaat 
goed aan zullen slaan. 
Wie weet kunnen we dan in de toekomst echte Woolder Es olijven 
oogsten. 
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Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp-Woolderes
In dit nummer is al vaker genoemd dat de Woolder Es als buurt deel 
uitmaakt van de wijk Woolde. Ook de voorzieningen in Hengelo zijn 
per wijk verdeeld. Eén van die voorzieningen in de wijk Woolde is 
het Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp-Woolderes aan de 
Curaçaostraat �0 (waarom trouwens de derde buurt van onze wijk, 
’t Woolde, in de naam niet voorkomt weet ik niet; dat zal ik nog eens 
navragen). Het Buurthuis en de Speeltuin zijn dus ook bedoeld voor 
de Woolder Es. Lang niet alle bewoners van de Woolder Es weten 
dat. 

Het Buurthuis en de speeltuin zijn op maandag t/m vrijdag geopend 
van �5.00 tot �7.00 uur; op maandag- en dinsdagavond van �7.20 tot 
22.00 uur op woensdagavond van �7.30 tot �9.30 uur en twee keer 
in de maand op vrijdagavond van �7.30 tot 22.00 uur. In het buurthuis 
gebeurt van alles: ouderengym, yoga, keramiek, kennismaking met de 
computer, een kinderhobbyclub, creatieve avond voor volwassenen, 

Tai Chi, een mei-
dengroep, eens 
per maand een 
kinderdisco. En 
in de zomerva-
kantie worden 
er voor de kin-
deren vakan-
tiespelen geor-
ganiseerd in de 
week van 28 juli 
tot � augustus 
en van 4 augus-
tus tot 8 augus-
tus. 

En ook kan in het gebouw een ruimte gehuurd worden ten behoeve 
van culturele of wijkgebonden activiteiten. Voor feesten wordt het ge-
bouw niet verhuurd.
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En niet te vergeten bevindt zich in het buurhuis een Peuterspeel-
zaal, de Wip Wap. Er zijn vier groepen, bestaande uit maximaal �5 
kinderen. Elke groep staat onder leiding van twee gediplomeerde 
leidsters. Een groep is een ochtend en een middag of twee ochten-
den aanwezig. Een ochtendgroep duurt van 8.45 –��.�5 en een mid-
daggroep van �3.�5 tot �5.�5. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen wor-
den geplaatst; u kunt uw kind opgeven in de maand dat hij of zij 2 
jaar wordt. 

Tijdens de openingstijden zijn medewerkers aanwezig die u alles 
kunnen vertellen over de speeltuin en over de activiteiten die in het 
Buurthuis plaats vinden. Het telefoonnummer is 29� 95 04.

Seahorse
Over de nieuwbouwplannen valt nog weinig nieuws mee te delen. 
Volgens de projectleider bij de gemeente, Ellen Bijsterbosch, heeft 
de BAM ook de woningcorporatie Domijn bij de ontwikkeling betrok-
ken. Domijn en BAM zitten op dit moment rond de (teken)tafel om de 
plannen door te spreken en wellicht aan te passen. Bij de gemeente 
is niet bekend hoe lang deze besprekingen gaan duren en hoe sterk 
de eerdere plannen aangepast gaan worden.
Wat volgens Ellen Bijsterbosch wel vaststaat is dat er een nieuwe in-
spraakronde zal komen. Enkele jaren geleden hebben vele bewoners 
van de Woolder Es inspraak geleverd op de nota van uitgangspunten 
die toen werd gepresenteerd. Er wordt rekening gehouden met alles 
wat toen is opgemerkt. Echter, omdat er inmiddels waarschijnlijk heel 
andere plannen liggen, zal er niet alsnog op alle inspraak-reacties 
van toen afzonderlijk worden ingegaan. 

De sloop van de gebouwen op het Seahorse terrein is een heel eind 
gevorderd. Het gaat gepaard met veel lawaai en stof, maar het is 
wel een heel spectaculair gezicht. Twee enorme machines met ie-
der een enorme schaar slopen twee pilaren weg waardoor het shed-
dak van één kant naar benden komt. Het sheddak is dan van de 
horizontale in een verticale positie gekomen. Je kijkt dus als je op 
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de grond staat tegen de bovenkant 
van het dak aan. Daarna begint een 
van de sloopmachines het dak sy-
stematisch te slopen. Eerst wordt 
de aluminiumdakbedekking ver-
wijderd, de enorme schaar van de 
kraan beukt daarna het betonnen 
sheddak kapot. Dit gaat met nogal 
wat lawaai en stof gepaard. Vooral 
tijdens de droge dagen, begin mei, 
dreven enorme stofwolken over het 
sloopterrein, waardoor omwonen-
den veel last hadden van het stof. 

Als je ’s morgens de tuintafel had schoongemaakt zat er aan het eind 
van de dag een dikke laag wit stof op. Hoewel de slopers tijdens de 
sloopwerkzaamheden twee waterspuiten op het te slopen deel richt-
ten kwam er toch veel stof vrij. 
Door met de scharen op het beton te slaan, scheurt en verpulvert 
dit. Daarna worden de staaldraden die in het beton zaten eruit ge-
haald. Dit veroorzaakt nogal wat lawaai. De meest hinder komt van 
de enorme containers, waarin het afval wordt gestort. Deze worden 
niet ‘rustig’ op de grond gezet; maar men laat ze op een nogal on-
beholpen manier op de grond vallen. Twee kranen verplaatsen de 
containers door deze over de grond te slepen. Dit alles gaat met zeer 
veel lawaai en trillingen gepaard.

Een derde sloopmachine ruimt de rotzooi op. Ik moet zeggen dat ze 
het op een efficiënte manier doen. Aan het eind van de dag wordt het 
deel dat gesloopt is keurig ’opgeruimd’ voordat aan de volgende twee 
sheddaken wordt begonnen. Volgens eigen waarneming worden er 
elke dag gemiddeld twee sheddaken gesloopt. Al met al veel herrie 
en overlast.
Of alle bewoners foto’s van hun huis hebben gemaakt, weet ik niet 
en of er al daadwerkelijk schade is ontstaan aan omliggende panden 
durf ik ook niet te zeggen. Het ziet er allemaal wel heel spectaculair 
uit. 
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Bijzonder is dat je vanuit 
de woningen aan de Ro-
bert Kochstraat nu uitzicht 
krijgt op de huizen aan de 
Curiestraat. Doordat het 
Seahorseterrein een enorm 
oppervlak heeft, en dit nu 
langzaam helemaal vrij 
komt van bebouwing , krijg 
je opeens, na 50 jaar, mooie 
’vergezichten’. 

Herdenkingsmonument
Het herdenkingsmonument voor Theo van Loon aan de Grobbenweg 
stond er geruime tijd wat vergeten bij. Na de aanleg van de fietstun-
nel heeft de omgeving 
weer een wat waardiger 
aanblik gekregen. 

Een buurtbewoner, die 
er regelmatig zijn rondje 
maakt, herinnerde zich, 
dat het monument vroe-
ger geadopteerd werd 
door een klas van het 
Twickelcollege.
De laatste jaren is dat 
wat in het slop geraakt. 
Hij heeft contact opge-
nomen met de directie 
van de school. Deze 
was direct in voor het 
plan om dit weer “op te 
pakken”.

Uitzicht vanuit Curiestraat op Robert Kochstraat.
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Vaste gegevens

Leden van het Bewonerscomité

Naam Functie Adres Telefoon

Wim Rooijers sr. Voorzitter Palfijnstraat 11 256 64 91
Jaap van der
Hulst

Secretaris A. v.d. Meerstraat 19 242 01 27

Jan Krol Penningmeester N. Maasstraat 52 243 28 10
Herman Aalderink Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38
Bert Koopman Website Landsteinerstraat 13 0614447447
Hans van
Oosterbosch

Seahorse
Gezondheidspark
Buitengebied
Groen

A. Schweitzerstr 12 242 77 19

Bas van Wakeren Buitengebied
Seahorse
Gezondheidspark

R. Kochstraat 33 243 30 70

Donaties
Eventuele donaties zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN
5919.45.762 t.n.v. Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvangen donaties
zeggen we de schenkers hartelijk dank.

Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. In
beginsel vergaderen wij de tweede maandag van de maand, vanaf 19.00 uur
in het Buurt- en speeltuingebouw aan de Curaçaostraat 10. Als u zich
aanmeldt bij de secretaris ontvangt u de agenda en de precieze data.
De agenda hangt ook in het mededelingenkastje bij Sanders.

Politie
Telefoon 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of verdachte
zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-zuid. U kunt
doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.
Onze wijkagent is de heer Tonnie Lubach.
Alleen bij alarm belt u 112.

Klachten en meldingen
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59
Ongediertebestrijding: 851 02 31
Hondenwacht: 245 94 59
Stadstoezicht: 245 94 59


