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in de wijk

Verwaarloosde tuin wordt groene oase
De binnentuin van appartementencomplex De Wanne in Borne zag er nogal verwaarloosd
uit. Een doorn in het oog van bewoner Esther Baart. Ze trok aan de bel bij de gemeente, die
eigenaar is van de grond. Dankzij ondersteuning van Welbions maar vooral dankzij haar

Welbions is de woningcorporatie van Borne en Hengelo. Ongeveer 27.500
mensen wonen in een van onze bijna 15.000 huurwoningen. Welbions
werkt aan wijken waar mensen zich prettig en veilig voelen en waar
bewoners tevreden kunnen wonen en leven. Zes keer per jaar laten we op
deze pagina zien hoe we dat doen.

eigen creativiteit en doorzettingsvermogen is de tuin een groene oase voor de 70 bewoners
geworden.

Blij met het resultaat
Hoewel Esther geen tuinarchitect is, zette ze zelf een ontwerp op papier. Twente Milieu
plantte nieuwe struiken, legde houtsnippers aan en zorgde voor bestrating. Esther is blij
met het resultaat. ”Sommige bewoners hebben violen geplant, we schoffelen samen. De
tuin is van ons allemaal en we kunnen nu heerlijk in het zonnetje zitten!”

Parkeren bij Welbions in Hengelo
Let op! Van 19 juni t/m februari 2020 zijn er werkzaamheden aan de
parkeerplaats van Welbions. Vanaf 19 juni kunt u uw fiets voor ons kantoor
parkeren. Bent u met de auto? Dan kunt u hier parkeren:

Binnenkijken bij…

• Op de parkeerplekken naast ons kantoor (t/m augustus).
• Op het tijdelijke bezoekersparkeerterrein aan de Oude Molenweg.

Henry Wienk (67) staat zo’n acht uur
per week te klussen in de kelder van
zijn appartement in de Fleminghof.

Hobbyruimte
“Toen we ons huis in Tubbergen vijf jaar

• In de blauwe zone voor ons gebouw. Hier kunt u maximaal een uur parkeren.
Vergeet de blauwe parkeerschijf niet!

geleden verkochten en in Borne gingen
wonen, stond voor mij één ding vast”,

Groene parkeerplaats

Stoomlocomotief

zegt de modelspoorfanaat. “Ik moest

Ons parkeerterrein wordt duurzaam ingericht. Zo komen er wadi’s en er wordt waterdoorlatende

Daar sleutelt hij achter de draai- en

voldoende ruimte hebben voor mijn hobby.

bestrating gelegd. Tegelijkertijd wordt de Elsbeek hersteld die langs onze parkeerplaats stroomt.

freesbank aan zijn modelspoordroom,

Nou, dat kan hier precies. Het is: eerst fiets

Dit doen we samen met gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen. Dit project wordt

die bijna twintig jaar geleden begon:

eruit en dan ik erin. Het leuke is dat andere

mogelijk gemaakt door een Europese subsidie. Wij zijn deelnemer van het internationale Interreg

de bouw van stoomlocomotief 99222.

bewoners regelmatig even komen kijken

project Waterrobuuste Steden. www.welbions.nl/parkeren

Het levensechte schaalmodel, dat met

en een praatje maken. Hartstikke gezellig,

steenkool wordt aangedreven, moet

soms bijna té gezellig. Als ik wil

over ongeveer twee jaar rijklaar zijn.

doorwerken, doe ik daarom lekker de

Henry verwacht daarna nog een tijdje

deur dicht…” Lees meer over Henry Wienk

zoet te zijn met de finishing touch.

op welbions.nl!

BO O ST
Klein Driene Binnenste Buiten
Deel 2: samen de wijk netjes maken

Geef uw buurt een boost!
Heeft u een goed idee waar u en uw buurt iets aan hebben en waar u samen
mee aan de slag gaat? Laat het ons weten!

Het is irritatie nummer één voor veel mensen: zwerfafval en hondenpoep.
“Door zelf in actie te komen geven we het goede voorbeeld. Ook voor
kinderen in de wijk is dat belangrijk: ze zien en leren dat afval in de
prullenbak hoort.” Aan het woord zijn Joanna Suchan en Simone Sueters,
vrijwilligers die van Klein Driene een nog fijnere woonbuurt willen maken.

Dit is uw kans om de ‘geefjebuurteenboost’-

te laten geven. Iedereen in Borne en Hengelo

prijs te winnen: een geldbedrag waarmee u

kan een voorstel bij ons indienen. Als het

uw idee of droom voor uw buurt samen

voorstel maar de leefbaarheid van straat,

waarmaakt. Er is in totaal € 10.000,-

buurt of wijk vergroot.

Onder de noemer Klein Driene binnenste

wat bewoners graag willen. “We komen

Welbions viert feest!

buiten startten drie Interreg-projecten:

zelf in actie maar we praten ook met

Welbions bestaat al 10 jaar en de voorganger Dat kan via 100jaar@welbions.nl,

een buurtmoestuin, Dekkersveld als

organisaties hoe zij ons kunnen helpen.

van Welbions, Hengelosche Bouwvereniging onze website of breng het langs op

ontmoetingsplek en een schonere buurt.

Zo gaan de afvalcontainers ondergronds

al 100 jaar. Een mooi moment om bewoners

een van onze kantoren. Kijk voor meer

Gemeente en Welbions ondersteunen de

en er komen planten of bloembakken bij;

in Hengelo en Borne een ‘boost’

informatie en de spelregels op

drie projecten.

dat staat beter én we denken dat mensen

(=energiestoot) aan hun straat, buurt of wijk

welbions.nl/geefjebuurteenboost.

beschikbaar voor verschillende ideeën.

Lever het voorstel voor
28 juni aan

er minder afval naast zetten. We willen de

Kleine dingen maken het verschil

buurt mooier, schoner en daarmee ook

De buurt is de laatste jaren positief

veiliger maken.” Lees het hele interview

veranderd, vinden Joanna en Simone.

op welbions.nl

Er wordt ook steeds meer geluisterd naar

Paul Krugerstraat 44, Hengelo
Stationsstraat 12, Borne
Postbus 430
7550 AK Hengelo

074 24 68 300
klantenservice@welbions.nl
www.welbions.nl

