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De Lansinkes-
weg en een deel
van de Industrie-
straat worden
opnieuw inge-
richt. De ge-
meente heeft
daarvoor een
ontwerp ge-
maakt en toont
dit woensdag tij-
dens een infor-
matiebijeen-
komst. Belang-
stellenden zijn
welkom tussen
17.00 en 19.00
uur in het ge-
bouw Lansink-
veste aan de
Lansinkesweg 4.
Medewerkers
van de ge-
meente en de
aannemer zijn
aanwezig om
vragen te beant-
woorden. 

De Deepse Kwis,
die drie weken
geleden Diepen-
heim op z’n kop
zette, is gewon-
nen door team
‘Niets liever dan
Deep’n’. Met een
miniem verschil
werd ‘Lopend
vuurtje’ tweede,
derde werd team
Veldhoek 1. Meer
dan vierhonderd
Diepenheimers
kwamen zater-
dag naar zaal
Beltman voor de
uitslag. De
dorpskwis werd
voor de eerste
keer gehouden
en gaat volgend
jaar op herhaling.
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Gerard Smink
Hengelo

H
et vroegere verzor-
gingshuis is afge-
schaft doorDen
Haag. „Mensen die
graagweer naar een

verzorgingshuis zoudenwillen,
daar heb je er heel veel van. Dat
weten we. Mensen zochten daar
een gevoel van verbinding. Soms
alleen al door koffie te drinken
met elkaar.”
Bestuurder JeroenKleinjan zet

de toon: „De behoefte van men-
sen omnaar een verzorgingshuis
te gaan is groeiende, ook door de
komende vergrijzing. Dat zegt
óók de Commissie van Wouter
Bos die onlangs aanbevelingen
aan het kabinet heeft gedaan. Er
moet gebouwd worden voor die
groep. Maarwemoeten ook de
zorg digitaliseren, omdat er ern-
stige arbeidsmarktproblematiek
speelt. We kunnenwel gaan bou-
wen,maar als we geen zorgpro-
fessionals hebben, kunnenwe
ook geen cliënten helpen. Dat
probleemproberenwemede
door technologische innovaties
op te lossen.”
Carintreggeland speelt al in op

de behoefte aan een verzorgings-
huis 2.0. „Backenhagen is van ons,
het nabijgelegen aanleuncomplex

Singraven van wooncorporatie
Welbions. Activiteiten die in
Backenhagen worden georgani-
seerd, worden ook bezocht door
bewoners van Singraven enmen-
sen uit de buurt. Ander voor-
beeld. Een groot deel van de Ko-
renbuurt,mensen die zelfstandig
wonen,maakt gebruik van de
voorzieningen in het pand van
Humanitas. Die kantmoetenwe
op”, aldus Kleinjan.

De SP meent dat de ontwikke-
lingen niet snel genoeg gaan. 
„Wij hebben de SP in september
geïnformeerd overwat wij doen
in Backenhagen. Ja, ermoetmeer
gebeuren. Daarom zitten wij ook
regelmatig met de gemeente om
tafel enmet de verzekeraars en
andere zorgaanbieders enWelbi-
ons. Het moet onder meer van
ons komen. Daarvoor hebbenwij
een strategisch beleidsplan ge-

maakt voor tien jaar dat omde
twee jaarwordt bijgesteld. In dit
interne document staatwat er al
is aan nodige voorzieningen en
wat er nog bij moet komen. Ook
staat er onze analyse van de zorg-
behoefte, niet alleen inHengelo,
maar in de gehele regio. Wij stel-
len vast dat er veel behoefte is aan
nieuwewoonvormen die het
oude verzorgingshuis vervangen.
Dan gaat het ombestaande voor-
zieningen die misschien omge-
bouwd moetenworden of nieuw-
bouw.”

U ziet daarin dus wel een op-
gave?
„Natuurlijk. Wewillen inspelen
op de vraag en behoeften van toe-
komstige cliënten. Het zal wel
moeten.”

Nieuwe
vormen van
wonen

Behoefte van
mensen aan
verzorgingshuis
is groeiende 
—Jeroen Kleinjan

VERZORGINGSHUIS 2.0

Er is een gat tussen het
verpleeghuis en mensen die thuis
wonen. Dat beaamt Jeroen Kleinjan
voorzitter van de raad van bestuur van
Carintreggeland. „De SP heeft gelijk. ”

Mariët Theune collecteert inmiddels meer
dan 20 jaar voor Amnesty International. Bij de
afdeling Hengelo is ze ook coördinator van de
collectanten. „Het mooie van die rol is dat ik
mezelf de goede straten kan toebedelen.”

Tim Nijhof

1Wat maakt u mee als u bij mensen aan de
deur komt? ,,Het is altijd een verrassing. Al-
leen al of ze de deur opendoen. Soms doen

mensen of ze niet thuis zijn. Dat is naar. Maar
de meeste mensen zijn ontzettend aardig.
Zeker als het regent. Wat goed dat je dit doet,
hoor ik vaak. Als ze een briefje in de collectebus
doen, ben ik extra blij. Maar elke bijdrage is
welkom.”

2Hoe reageren de mensen op u en Am-
nesty?
,,Dat verschilt per wijk. De meesten

weten dat Amnesty opkomt voor mensenrech-
ten. We staan regelmatig met een kraam op de
markt, houden handtekeningenacties en col-
lectes. We mogen 25 procent van onze collectes
houden voor onze eigen afdeling, de rest gaat
naar Amnesty International. Ik loop onder
meer in de Afrikaanderbuurt. Daar is het fijn
lopen.”

3Hoeveel collectanten heeft de afdeling
Hengelo?
„65. Nieuwe mensen kunnen we zeker ge-

bruiken. We collecteren van 9 t/m 14 maart.”

4Is er een gouden tip die u uw collega-col-
lectanten meegeeft?
„Of het een gouden tip is, weet ik niet.

Maar ik adviseer wel: probeer te collecteren als
de mensen thuis zijn. En: probeer vriendelijk
en beleefd te zijn. Je bent toch een uithangbord
voor Amnesty. Met een discussie win je niets.”

5
Bent u door uw betrokkenheid bij Am-
nesty veranderd?
„Ik ben van nature niet heel uitbundig,

maar voor Amnesty moet het. Voor dit doel ga
ik van deur tot deur en spreek ik mensen aan.
Stap ik over mijn eigen grens, in feite.”

Een drempel over
voor Amnesty

DE VRIJWILLIGER

▲ Mariët Theune. FOTO EMIEL MUIJDERMAN

Veel Hengelose bedrijven en instanties steu-
nen op de hulp van vrijwilligers. Maar wie
zijn deze mensen en wat drijft ze om dit be-
langeloze werk te doen? 

Het Goorse bedrijf Betaalbaar-
WonenNL inventariseert of en
hoeveel belangstelling er is
voor woningbouw aan de Wolf-
katerweg. Het gaat dan om
twee hectare achter het kerk-
hof. 

Jantien Bussink
Beckum

BetaalbaarWonenNL is gespeciali-
seerd in de bouw van starterswo-
ningen. Degrond is deels in eigen-
dom van de familie Ter Boo en
deels van Stichting Landgoed
Twickel. In totaal zouden er onge-
veer veertig huizen kunnen wor-

den gebouwd. De bouwer meldt
dat inmiddels veertig personen
zichgemeldhebbenvia dewebsite 
wolfkaterweg.nl. Zij hebben

daaropook hun voorkeur aangege-
ven voor een van debeide locaties.
„Bij meer dan 90 procent van de
belangstellendengaat devoorkeur
uit naar de locatie aan deWolfka-
terweg boven deTVO-locatie”, al-
dus directeurHans Stieber. „Dit is
een signaal dat niet door bestuur-
lijk Hengelo genegeerd kan wor-
den.”

Kritiek
DegemeenteHengelo ende stich-
ting Samen Bouwen aan Beckum

(SBB) onderzochten in de afgelo-
pen maanden samen de haalbaar-
heid van een plan voor de bouw
van vijftien tot zeventien wonin-
gen tussen het huidige hoofdveld
van TVO en deHagmolenbeek. Er
is veel belangstelling voor, blijkt
uit een inventarisatie. 
Maar er is ook kritiek, van onder

meer Twickel die vindt dat de lo-
catie te geïsoleerd ligt, waardoor
de ontsluiting extra duur wordt.
Bovendien komen dewoningen te
dicht opdebeekdie deel uit maakt
van de ecologische hoofdstruc-
tuur. Twickel heeft ook al aangege-
ven niet te willen meewerken aan
de ontsluiting.

Belangstelling voor woningen 
aan de Wolfkaterweg gepeild
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