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De sloper is bekend 
Vanaf 1 oktober beginnen we met slopen. Dat wordt 
gedaan door het bedrijf Kamphuis Sloopwerken.

Nieuwbouw
We zijn aan het onderzoeken welk bedrijf de nieuwe woningen gaat bouwen. In mei zijn er 
8 bedrijven bij ons geweest. Zij hebben verteld hoe ze de nieuwbouw willen aanpakken. Daarvan 
zijn 4 bedrijven overgebleven. Die 4 bedrijven gaan nu een aanbod doen. Wij bekijken wie het 
beste aanbod heeft en besluiten dan wie de nieuwe woningen mag bouwen.

De plannen voor de infrastructuur zijn ook bijna klaar. Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe wegen, 
drempels, voetpaden en groen. 

Spull en op straat
We zien nog wel eens meubels, afval en andere spullen buiten 
staan. Op straat, stoepen of in de portieken. Dat kan gevaarlijk 
zijn, en het is natuurlijk ook slordig. Wil je dit netjes 
wegbrengen? Bijvoorbeeld naar de kringloop of de vuilstort. 

Als je spullen ziet staan, geef dat dan aan ons door! 
Zo houden we samen de buurt schoon.

In deze nieuwsbrief lees je alles over de stand van zaken rondom de sloop en 
nieuwbouw op Boswinkel. We hebben nieuws en Marleen vertelt haar verhaal. Zij 
keert straks terug naar de nieuwbouw en vertelt over de impact van de verhuizing.
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Het spreekuur van Ons Huis
Michelle kan je helpen tijdens het spreekuur. Dat is in ‘t Ni-je Terphoes 
(Noordhollandstraat 4). Michelle zit daar klaar om jouw vragen te beantwoorden. 
Elke maandagmiddag van 13.00 - 15.00 uur. Je kunt ook mailen naar 
boswinkel@onshuis.com of bellen naar 053 48 48 966.

Marleen aan het woord
“Het verhuizen en slopen heeft heel 
veel impact, veel meer dan mensen 
soms denken. Je huis is zo belangrijk 
in je leven. Zo’n aanstaande verhui-
zing heeft invloed op heel veel dingen: 
koop ik nog een nieuwe bank, of wacht 
ik het nieuwe huis af? Wil ik de muren 
nog schilderen? Maar ook grotere vragen 
zoals waar mijn dochtertje straks naar 
school gaat. Kies ik voor een school hier 
in de buurt, of toch in de buurt van 
Boswinkel? Dat zijn allemaal dingen die nu 
lastig zijn.” 
Marleen is moeder van Juul en woont in een 
tijdelijke woning op het Hogeland in Enschede. 
“Ik zei altijd: ik wil niet drie hoog achter op Boswinkel 
wonen. Dus toen ik er kwam ging ik er vanuit dat het een 
tijdelijke woning zou zijn. Maar uiteindelijk woonde ik daar zo 
fi jn dat ik absoluut geen haast meer had om weg te gaan. 

In haar vrije tijd is Marleen ook lid van de bewonerscommissie. Dat betekent onder 
andere dat ze aan tafel zit bij gesprekken, namens de bewoners van Boswinkel. 
“Ik ben bijvoorbeeld bij de onderhandelingen met de gemeente geweest en mocht 
meebeslissen in de keuze voor MUST Stedenbouw. Dat vond ik heel leuk en inte-
ressant.”

“Ik kijk echt uit naar m’n nieuwe woning. Dat is natuurlijk allemaal nieuwbouw en 
dat is fi jn. Nu woon ik in een oud huis en met de huidige gasprijzen is dat gewoon 
heel duur. Die nieuwe woningen zijn straks zonder gas, bijna energieneutraal. Dat 
gaat veel schelen.” 

Quote“Dit heeft  heel veel impact, veel 
meer dan mensen soms denken.”


