Welkom in onze wijk (buurt?)
Namens de Wijkraad Lasonder-’t Zeggelt-de Boddenkamp (LZB) heet ik u van harte welkom in onze
wijk. Wij vertellen u in deze folder graag meer over de wijkraad en hoe u betrokken kunt zijn bij
initiatieven en ontwikkelingen in uw straat of buurt.
De wijk waarvoor Wijkraad LZB actief is wordt omgrensd door de Boddenkampsingel,
Oldenzaalsestraat, Molenstraat, Hengelosestraat en Tubantiasingel. De wijk, die pal tegen de
Enschedese binnenstad aan ligt, is momenteel volop in ontwikkeling. Dit maakt wonen in deze wijk
aantrekkelijk en biedt veel mogelijkheden, maar kent ook een aantal aandachtspunten.
Wij gaan graag samen met u de uitdaging aan om de komende jaren van uw wijk een (nog) mooiere
en beter leefbare wijk te maken!
Rolf Egberink, voorzitter wijkraad LZB
Wat doet de wijkraad?
De wijkraad LZB behartigt de belangen van bewoners in de wijk en neemt hiervoor onder anderen
deel aan diverse overleggen met gemeente, stadsdeelbeheer en organisaties in de wijk. Uitgangspunt
hierbij is ons meerjarig wijkprogramma 2017-2020, met bijdragen van bewoners, wijkraad en
gemeente. Hierin geven wij prioriteit aan de thema’s veiligheid, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling
en verkeersveiligheid/parkeren. Het volledige wijkprogramma vindt u op onze website.
De wijkraad organiseert meerdere keren per jaar een bijeenkomst waar iedereen uit de wijk welkom
is. Hier worden actuele thema’s besproken door deskundigen, delen wij informatie met u en halen
wij graag informatie bij u op! Thema’s waren o.a. wateroverlast, bestemmingsplan wijzigingen,
veiligheid en parkeren. Waar moeten wij ons de komende tijd mee bezig houden?
Het bestuur van de wijkraad vergadert iedere 3e dinsdag van de maand. Wanneer u iets onder de
aandacht wil brengen bent u van harte welkom, neemt u dan contact op met het secretariaat. Zie
onze website www.wlzb.nl
Commissies
De wijkraad kent een wijkbudget commissie bestaand uit 6 bewoners (2 per wijkdeel) die aanvragen
van bewoners in behandeling neemt voor besteding van het wijkbudget. Jaarlijks is er vanuit de
gemeente geld beschikbaar voor initiatieven vanuit bewoners in de wijk om hun straat of buurt te
verfraaien, de veiligheid te vergroten of voor de gezelligheid. Denk hierbij aan plantenbakken,
speeltoestellen, 30-km stickers, maar ook een bijdrage voor een buurtfeest. De wijkbudget
commissie heeft bijvoorbeeld ook per wijkdeel een partytent te leen voor een klein bedrag. Meer
informatie op onze website www.wlzb.nl en via www.jijmaaktdebuurt.nl kunt u een aanvraag
indienen. De wijkbudget commissie heeft twee vacatures! Voor een bewoner uit ’t Zeggelt en uit het
nieuwe deel van de Boddenkamp. Meer informatie en aanmelden: Ceciel Evers:
cecielevers@home.nl
Aan de wijkraad is ook de commissie Boerenkerkhof gekoppeld. Deze commissie organiseert twee
keer per jaar een schoonmaakactie op het Boerenkerkhof tussen de Deurningerstraat en de H.B.
Blijdensteinlaan. Daarnaast organiseert zij diverse andere activiteiten op het kerkhof, zoals
paaseieren zoeken en een Halloween activiteit voor de kinderen, en draagt zij bij aan het onderhoud
en restauratie van het kerkhof. De commissie kan altijd helpende handen gebruiken, zie voor meer
informatie onze website.

Wat kunt u zelf doen? – de wijkraad dat bent u!
Wanneer u betrokken bent bij uw woonomgeving dan zijn wij graag met u in contact! U bent van
harte welkom op onze themabijeenkomsten of bij onze activiteiten. Maar om uw belangen goed te
kunnen behartigen hebben wij uw input nodig. U kunt uw ideeën of vragen kenbaar maken via onze
website of het secretariaat, wij gaan graag met u in gesprek. U kunt zich ook aanmelden als
‘straatambassadeur’. In diverse straten in onze wijk zijn al 1 of 2 bewoners actief als ambassadeur.
Zij weten ‘wat er speelt’ en zorgen er met hun buren voor dat hun straat veiliger en aantrekkelijker
wordt. Door korte lijnen met de wijkbudget commissie en het bestuur van de wijkraad kunnen
vragen of ideeën snel uitgewisseld worden. Één keer per jaar organiseren we een bijeenkomst met
alle ambassadeurs en daarnaast vragen wij u onze ogen en oren te zijn. Wij willen graag 100%
dekking in de wijk. Hieronder kunt u op een kaart zien in welke straten (rood) er al ambassadeurs
zijn. Is er in uw straat nog geen ambassadeur actief? Geef u dan op!

