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Inleiding 

 
Voor u ligt het resultaat van gezamenlijke inspanningen van inwoners van Lonneker, Stichting 

Dorpsraad Lonneker en de gemeente Enschede. Samen zijn zij aan de slag gegaan om voor 

Lonneker een  uitvoeringsplan op basis van de door Lonneker opgestelde dorpsagenda op te stellen. 
Uitgangspunt is  geweest dat Lonnekernaren zelf het beste kunnen aangeven wat zij noodzakelijk 

achten voor hun dorp (inclusief het buitengebied). Dat blijkt dan ook uit de dorpsagenda. De 

bewoners uit Lonneker hebben hierin niet alleen hun wensen aangegeven, zij nemen ook de 

verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de realisatie van deze wensen. Dit doen zij niet alleen: 
de gemeente Enschede heeft het proces van harte ondersteund en zij zet zich ook in voor het 

realiseren van in dit plan opgenomen wensen. 

 
In juni 2008 is in Lonneker gestart met het project Dorpsplanplus

1
. De Provincie subsidieert, naast 

de Gemeente Enschede, dit project. Het project beslaat een periode van vier jaar. Dorpsplanplus 

brengt fysiekruimtelijke, sociale en economische behoeften en wensen van bewoners in één keer in 
beeld. Resultaat moet zijn een efficiënte, integrale en uitvoeringsgerichte aanpak met als doel het 

versterken van de sociale samenhang en vitaliteit van Lonneker. Kenmerken van Dorpsplanplus: 

integraal, haalbaar, uitvoerbaar en realistisch. 

 
Bewoners van Lonneker zijn sinds juni 2008 op verschillende momenten betrokken bij de 

totstandkoming van de dorpsagenda. In september 2008 zijn bij een ronde tafel bijeenkomst (met 

30 personen uit het dorp) de eerste contouren van de dorpsagenda op papier gezet. Vervolgens is 
dit, tijdens een tweetal bijeenkomsten in het dorpshuis van Lonneker, naar het gehele dorp 

teruggekoppeld. Inwoners(er waren er 120 aanwezig) konden reageren op de dorpsagenda en 

aangeven welke onderwerpen volgens hen de meeste prioriteit hebben. In dit kader zijn ook veel 

leerlingen (80) van de beide basisscholen bezig geweest met dit project, als ook veel jongeren (50) 
van de Ruit.  

 

In nauw overleg met de vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsraad Lonneker en van de 
gemeente is daarna in bilaterale gesprekken gewerkt aan het uitvoeringsplan. Hierbij waren veel 

afdelingen /diensten van de gemeente betrokken en zij hebben aangegeven in die gesprekken welke 

bijdrage de gemeente kan leveren bij de realisatie van het uitvoeringsplan. 
 

Nu we hebben vastgelegd wat we graag willen, is de zaak om de goede samenwerking voort te 

zetten. In dit gezamenlijke document wordt die samenwerking bekrachtigd. Samen werken we 

verder aan de uitvoering. 
 

Stichting Dorpsraad Lonneker 

Gemeente Enschede 

 
 

 

 

                                                
1
 Dorpsplanplus-methodiek wordt op bladzijde 8 nader uitgelegd 
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Procesverantwoording: 

 

Met Dorpsplanplus Lonneker is een actuele dorpsagenda
2
 opgesteld met een bijpassend 

uitvoeringsplan. 

 

Op de dorpsagenda staan de wensen en behoeften van de bewoners van Lonneker in 

volgorde van zekere voorkeur.  

 

In het uitvoeringsplan staat aangegeven welke stappen er de komende vier jaar worden 

gezet om verschillende wensen te realiseren. Daarbij trekken dorp en gemeente samen op. 

Ook wordt – zo veel mogelijk- vermeld wat de kosten van de verschillende stappen zijn en 

hoe de tijdsplanning er uitziet.  

 

Enkele onderdelen uit de dorpsagenda komen niet of anders terug in dit uitvoeringsplan. 

Met name de verkeersveiligheid Oldenzaalsestraat: de reden hiervoor is dat een oplossing 

niet binnen een termijn van vier jaar realiseerbaar is de kosten ruim buiten de beschikbare 

middelen voor het uitvoeringsplan vallen. Voor een verdere toelichting wordt u verwezen 

naar bijlage 4. 

 

Na de vijf  bijeenkomsten met bewoners van Lonneker in de afgelopen periode heeft het 

College van Burgemeester en Wethouders op 7 april 2009 kennis genomen van de 

dorpsagenda voor Lonneker.  

 

Vervolgens hebben in juni en juli 2009 gesprekken plaatsgevonden tussen leden van de 

Stichting Dorpsraad Lonneker en de betrokken ambtenaren en stadsdeelmanagement 

Noord. Een en ander is uitgemond in het voorliggende uitvoeringsplan.  

 

De Stichting Dorpsraad Lonneker heeft  zich op  1 september 2009 akkoord verklaard met 

dit uitvoeringsplan.  

 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het uitvoeringsplan in de vergadering 

van 29 september 2009 besproken en ingestemd met de gezamenlijke uitvoering van het 

plan. 

 

De stadsdeelraadscommissie Noord heeft kennis genomen van de agenda en het 

uitvoeringsplan in de vergadering van  27 oktober 2009  

 

Het uitvoeringsplan is op 14 december 2009 bekrachtigd door de Stichting Dorpsraad 

Lonneker en de Gemeente Enschede. 

 

De uitvoering van Dorpsplanplus vindt plaats in de periode 2009-2012 en wordt begeleid 

vanuit Dorpsplanplus. 

 

 

                                                
2
 Zie bijlage 1 
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Schematische samenvatting uitvoeringsplan Lonneker 

 

Nr. Agendapunt Acties en planning:  Resultaat: Wie? Kosten: 

1b Verkeersveiligheid 

in de kern 

1. Na herinrichting dorpsplein 

verkeerstellingen houden in de kern: jan. 

2010 

2. Nieuw overleg plannen nadat de 

verkeerstellingen zijn gehouden: 1e kwartaal 

jan. 2010  

1. Feitelijke info over verkeersstromen 

2. Conclusies  trekken over het al dan niet 

nemen van aanvullende 

verkeersmaatregelen in het kader van  

verkeersveiligheid in de kern. 

Jeroen 

Lieverdink 

(DSOB) 

1. Geen3 

2. Geen (ev. 

aanvullende 

maatregelen 

kosten wel geld) 

2. Voorkomen dat 

Lonneker vastgroeit 

aan Enschede 

Beantwoorden van de volgende vragen: 
1. In welke gebieden geen/wel woningen in het 

buitengebied 

2. Definitie stads-/dorpsranden; 

3. Kwaliteiten van de stadsranden 

planning: 4e kwartaal 2009/1e kwartaal 2010 

 
Uitgangspunt is dat Lonneker niet vastgroeit aan 

de stad, maar dat voor een aantal zaken nog 

heldere definities/omschrijvingen/antwoorden 

moeten worden gegeven. 

Henk Mulder 
(DSOB) 

Geen 

3. Lonneker Molen/ 

verplaatsen van Los 

Hoes 

1. Expertmeeting 22 sept. 2009 

2. Besluitvorming Lonneker Molen (LM) 

najaar 2009 

3. Verplaatsing Los Hoes en werktuigenschuur 

koppelen aan besluitvorming LM 

4. Onderzoek naar inzet cliënten RIBO en 

Avelijn/het Bouwhuis 

1. Input voor punt 2 

2. Een go of no-go besluit tav LM 

 

3. Plaatsing Los Hoes en 

werktuigenschuur  bij LM 

4. Helderheid over de mogelijkheden. 

Boudewijn 

Rip (DSOB) 

Theo Hijkoop 

(DMO) 

1. € 1.500,004 

2. geen 

 

3. pm 

 

4. geen 

 

4. Ontwikkelen van een 

Kulturhus/ 

ontwikkelen van 

meer binnen 

sportmogelijkheden 

1. Haalbaarheidsonderzoek t/m okt. 09 
2. ICS laten doorrekenen : nov. 09 

3. Besluitvorming bij positief advies ICS  

uiterlijk  dec. 2009 

4. bij go: opstellen plan van aanpak en 

verwerven van voldoende financiën: 2010 

1. Helderheid over (on) mogelijkheden 
nav wensen bewoners Lonneker 

2. Haalbaar en exploitabel? 

3. Go of no-go-besluit 

4. plan van aanpak 

Theo Hijkoop, 
Gjalt 

Gjaltema, 

Louis Brands 

(DMO) 

1+2  € 22.400,00 (excl. 
BTW)5 

3. geen 

4. pm 

5. Een dorp voor jong 

en oud 

Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2010 een onderzoek 

starten naar woonwensen van bewoners van 

Lonneker , mogelijk i.s.m. Domijn 

Een duidelijke behoefteanalyse Theo Hijkoop 

(DMO) 

Pm 

6. Herstellen van 

kerkenpaden 

1. Afstemming met Cie. land -inrichting Nrd in 

het najaar 2009 

2. (Verdere) inventarisatie kerkenpaden 

voorjaar 2010 

3. Feitelijk herstel kerkenpaden vanaf  2e 

kwartaal 2010 

1. Helderheid omtrent de  plannen van de 

Cie. landinrichting Nrd  

2. Helderheid welke kerkenpaden er nog 

meer voor in aanmerking komen 

3. Plan van aanpak 

Boudewijn 

Rip (DSOB) 

1. geen 

 

2. geen 

 

3. pm 

                                                
3
 Kosten voor rekening van DSOB 

4
 Worden betaald door DSOB 

5
 Zie voor uitleg bijlage 2 onder agendapunt 4, onder punt f (Uit subsidie van Provincie, vrijwilligersinzet, DMO) 
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Nr. Agendapunt Acties en planning:  Resultaat : Wie? Kosten: 

7. Opknappen van 

jeugdhonk de Ruit 

1. Overleg met het bestuur van de Ruit in 

september 2009 

2. Wensen van jongeren verder onderzoeken: 

najaar 2009 

3. Plan van aanpak: najaar 2009 

1. Standpunt van bestuur  

 

2. Wensen van de jongeren 

 

3. Concreet plan van aanpak  

Theo Hijkoop, 

Truus krabbe 

(DMO) 

1. geen 

 

2. geen 

 

3.  € 10.000,-6 

8. Handhaving 

bestemming 

buitengebied 

1. St. Dorpsraad wordt zorgvuldiger betrokken 

bij ontwikkelingen en plannen   
2. Er komt een verheldering van het begrip 

loket buitengebied in febr. 2010 

3. Jaarlijks vindt in febr. een overleg plaats 

over ontwikkelingen enz. 

1. Goede communicatie en 

verstandhouding 
2. Heldere definitie loket buitengebied 

3. Goede communicatie en 

verstandhouding 

Martin 

Boswinkel 
(DSOB) 

1. geen 

2. geen 
3. geen 

 

 

9. Bewegwijzering in 

het dorp 

1. Dorpsraad beraad zich in  sept. over de 

notitie bewegwijzering  van de gemeente 

2. Nieuw overleg in okt. 2009 

3. Bewegwijzering aanbrengen 

1. Standpuntbepaling 

 

2. Besluitvorming wat wel en wat niet 

3. Bij de reconstructie dorpsplein 

Jeroen 

Lieverdink 

(DSOB) 

1. geen 

2. geen 

3. € 15.000,-7 

10. Openstellen van de 

visvijver/ijsbaan 

1. Helderheid over de eigendomssituatie in 

sept. 2009 

2. Gezamenlijk (eigenaar, gemeente, 

betrokkenen) opstellen van een plan voor het 

verbreden van de recreatieve mogelijkheden 

najaar 2009 

1. Duidelijkheid wie eigenaar is en 

eventuele erfdienstbaarheden 

2. Concreet plan met mogelijkheden 

Henk 

Visscher, Ted 

Polman 

(DSOB) 

1. geen 

2. pm 

11. Realiseren van meer 

speelgelegenheid 

voor de jeugd (12-16 

jaar) 

1. Inventarisatie van wensen van de jongeren 

najaar 2009 

2. In gezamenlijk overleg met jongeren zoeken 

naar mogelijkheden van realisatie 

1. Lijst met wensen 

 

2. Plan van aanpak 

Henk Visscher 

Stadsdeelbehe

er 

(DSOB) 

1. geen 

2. pm 

 

 

12. Ontwikkelen van een 

kleinschalig 

bedrijventerrein 

1. Een onderzoek door I&O onder de Lonneker 
ondernemers wat hun wensen enz. zijn in het najaar 

2009 

1. Een lijst met wensen Anneroos de 
Bloois 

(DSOB) 

1. € 3.000,008 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Dit bedrag is een schatting. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op bewonersinitiatieven/BIA en een budget bij DMO 

7
 Dit bedrag wordt gehaald uit het budget dorpsplein stadsdeelmanagement  

8
 De helft van deze kosten komen voor rekening van DSOB-EZ 
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Recapitulatie totalen: 

agendapunt Dorpsplanplus DSOB/DMO Stadsdeelmanagement Nrd Totaal aan euro DPPL 

1b.Verkeersveiligheid kern geen Voor rekening DSOB  geen 

2.  Voorkomen vastgroei geen   geen 

3.  Lonneker Molen/Los Hoes geen € 1.500,00  € 1.500,00+ pm 

4.  Kulturhus/sportmogelijkheden pm € 22.400,00  € 22.400,00 (schatting)+ pm 

5.  Dorp voor jong en oud pm pm  pm 

6.  Kerkenpaden pm pm pm pm 

7.  De Ruit pm € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 (schatting) 

8.  Buitengebied Geen Geen Geen Geen 

9.  Bewegwijzering Geen Geen € 15.000,00 € 15.000,00 

10.Openstellen visvijver Pm Pm Pm pm 

11.Speelgelegenheid jongeren  Pm Pm Pm Pm 

12.Kleinschalige bedrijven € 1.500,00 € 1.500,00 Geen € 3.000,00 

Totalen € 1.500,00 € 30.400,00 € 20.000,00  Minimaal € 51.900,00+ pm 
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Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Lonneker 
 

Ondergetekenden: 

 

1. Gemeente Enschede, gevestigd aan de Langestraat 1 te Enschede, in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door wethouder Roelof Bleker 

2. Namens Lonneker: de Stichting Dorpsraad Lonneker, in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de voorzitter, Ger Krabbe en  Jaap Huisman, secretaris 

 

 

Verbinden zich aan de inhoud van het hieraan verbonden uitvoeringsplan en dragen bij aan de 

uitvoering. 

 

Daarnaast krijgt Lonneker de beschikking over € 10.000,00, bedoeld voor directe uitvoering. 

De besteding van dit bedrag dient bij te dragen aan de realisatie van de wensen op de 

dorpsagenda. Hiermee is rekening gehouden in de voorliggende plannen. 

 

Aldus getekend op  14 december 2009 te Lonneker 

 

 

 

Namens de Gemeente Enschede, 

R. Bleker, 

Wethouder 

 

 

 

Namens de Stichting Dorpsraad Lonneker, 

G. Krabbe, 

Voorzitter 

 

 

J.Huisman, 

Secretaris, 

 

 

 

 



 

Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Lonneker 14-12-2009 Pagina 8 
 

Colofon: 

 
De dorpsagenda Lonneker is het resultaat van een zeer plezierige samenwerking tussen de 

inwoners van Lonneker, Stichting Dorpsraad Lonneker, de gemeente Enschede en het 

consortium Dorpsplanplus 

 

Het consortium Dorpsplanplus is een samenwerking van landschap Overijssel, Variya, 

Stimuland, het Oversticht en de Overijsselse Vereniging van kleine kernen in Overijssel. Het 

consortium begeleidt kleine kernen in Overijssel bij het opstellen en uitvoeren van een 

integrale, uitvoeringsgerichte en realistische dorpsagenda en uitvoeringsplan. 

 

Aan de tot stand koming van dit boekwerkje werkten mee: 

Leden van de Stichting Dorpsraad Lonneker,  

De heer D. Wessels 

De heer H. Grave 

De heer K. Roeloffzen 

De heer J. Bult 

De heer A. Velthuis 

De heer B. Dood (namens de Stichting Lonneker Molen) 

De heer B. Wering 

Mw. H. vd Zwaan 

De heer G. Krabbe 

De heer H. Stolker (namens de Stichting Lonneker Molen) 

 

Gemeente Enschede, 

Contactpersoon: 

Cees Purmer 

Postbus 20 

7500 AA Enschede 

053-4817089 

c.purmer@enschede.nl 

 

Projectbegeleiding Dorpsplanplus 

Niels Tienstra, projectbegeleider 

Aan de Stadsmuur 79-83 

Postbus 531 

800 AM Zwolle 

ntienstra@oversticht.nl 

 

www.dorpsplanplus.nl 

 

Foto’s: 

Gemeente Enschede 

 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een (financiële) bijdrage van de Provincie 

Overijssel en de gemeente Enschede.       
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Bijlagen: 
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Bijlage 1: dorpsagenda nader omschreven, in volgorde van prioriteit 
 

1. Verkeersveiligheid op de Oldenzaalsestraat en in de kern 
Dit agendapunt heeft verreweg de meeste prioriteit. Eigenlijk gaat het hierbij om twee onderdelen: 

a) de grote verkeersintensiteit op de Oldenzaalsestraat 

b) het sluipverkeer door de kern Lonneker 

 
a) Een groot deel van de Lonneker bevolking ervaart de Oldenzaalsestraat als onveilig. De weg 

ervaart men als erg druk en bovendien vindt men dat er te hard wordt gereden.  

De Lonnekenaren zouden graag een onafhankelijk onderzoek willen naar mogelijke 
oplossingen. Vanuit de dorpsraad Lonneker is de gemeente gevraagd om een onafhankelijk 

haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een tweede ringweg 

rond Enschede. Deze vraag is nog steeds actueel. 
b) Er gaat veel sluipverkeer door Lonneker, dat vaak ook te hard rijdt. Het dorp zou graag een 

onderzoek willen naar de verkeersveiligheid in de kern. Het heeft de voorkeur dit onderzoek 

na de reconstructie van het dorpsplein uit te voeren. 

 

2. Voorkomen dat Lonneker vastgroeit aan Enschede 

Lonneker is een dorp dat op enige afstand van de stad Enschede ligt. Deze vrije ligging wordt erg 

gewaardeerd. Het dorp wil dit ook graag zo houden. Het dorp zou graag van de gemeente willen 
weten wat haar toekomstvisie is. Blijft Lonneker een afzonderlijk dorp? Lonneker gaat daar wel 

vanuit. 

 

3. Verplaatsen van het los hoes 

Bij het rijksmuseum staat een los hoes. Het dorp stelt voor dit los hoes te verplaatsen naar de 

Lonneker molen en het hier in te richten als recreatief/educatief centrum. Een werkgroep is hier al 

mee bezig. Een schuur voor de opslag van oude landbouwwerktuigen moet hierbij betrokken 
worden. 

 

4. Ontwikkelen van een Kulturhus/ontwikkelen van meer sportmogelijkheden 
Het dorp zou graag een Kulturhus (een veelzijdig gemeenschapscentrum) willen. De eerste 

gedachten en (voor)gesprekken hierover zijn al afgerond. De vervolgstap die hierin gezet moet 

worden, is het doen van een haalbaarheidsonderzoek, waarin in ieder geval gekeken wordt naar de 

exploitatie, potentiële participanten en de mogelijke functies. Mocht het uiteindelijke 
haalbaarheidsonderzoek groen licht geven, dan zou de realisatie van een Kulturhus binnen vier 

jaar mogelijk moeten zijn.  

Het huidige gymlokaal in Lonneker voldoet niet, het biedt te weinig mogelijkheden voor 
verschillende zaalsporten. Het voorstel is om de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe 

sportvoorziening te koppelen aan het haalbaarheidsonderzoek voor het Kulturhus/multifunctionele 

zaal. 

 

5. Een dorp voor jong en oud 

De gemiddelde leeftijd in Lonneker ligt boven het landelijk gemiddelde. De bevolking geeft aan 

het belangrijk te vinden Lonneker een dorp voor jong en oud te laten zijn. Bij een eventuele 
volgende uitbreiding van de woningvoorraad zal een nader vast te stellen percentage 

starterwoningen gebouwd moeten worden. Ook moet het voor senioren mogelijk zijn in Lonneker 

te blijven wonen. 
 

6. Herstellen en openstellen van kerkenpaden 

Voormalige kerkenpaden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, bieden mogelijkheden voor 
recreatief wandelen. Het dorp zou graag zien dat deze kerkenpaden waar nodig hersteld en 

opengesteld worden zodat het wandelaanbod vergroot wordt. Een eerste stap is de inventarisatie 

van kerkenpaden in en om Lonneker, waarbij onder andere wordt gekeken naar de staat van 

onderhoud en de eigendomssituatie. Een tweede stap is het feitelijke herstel en openstelling van de 
paden. Aansluiting bij de landinrichting Noord is gewenst. 
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7. Opknappen van jeugdhonk De Ruit 

De jongeren van Lonneker in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar geven aan regelmatig gebruik te maken 

van De Ruit. Alleen zouden zij heel graag het interieur willen opknappen. Het voorstel aan de 
gemeente is de wensen van de jongeren verder te onderzoeken. Het heeft de voorkeur dit 

onderzoek pas na de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar het Kulturhus uit te voeren. 

 

8. Handhaven van de bestemming van het buitengebied 

Het buitengebied van Lonneker is mooi, de Lonnekenaren zijn er trots op. Het dorp wil graag 

weten wat de gemeentelijke visie op het buitengebied is. Graag zou het dorp tijdig en op een open 
wijze op de hoogte worden gesteld van grootschalige, maar ook kleine initiatieven in het 

buitengebied. De dorpsraad stelt voor om eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg over dit thema 

te organiseren. 

 

9. Realiseren bewegwijzering in het dorp 

Deze wens wordt gerealiseerd bij de reconstructie van het dorpsplein. 

 

10. Openstellen van de visvijver/ijsbaan 

Het dorp zou de recreatieve mogelijkheden van de visvijver/ijsbaan graag willen verbreden. Het 

zou goed zijn als de visvijver/ijsbaan weer toegankelijk wordt voor het publiek. Twee stappen 
worden voorgesteld: ten eerste het checken van de eigendomssituatie(s); ten tweede het 

gezamenlijk opstellen van een plan voor het verbreden van de recreatieve mogelijkheden. Voorstel 

is om de gemeente, Alifa Welzijn, de ijsclub, de dorpsraad, jongere en oudere bewoners hierbij te 

betrekken. 
 

11. Realiseren van meer speelgelegenheid voor de jeugd 

Deels wordt al in deze behoefte voorzien door “Spelen in het bos”. Daarnaast is er behoefte aan 
een informele speelplek (een grasveldje) in het dorp voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 

16 jaar. De vraag aan de gemeente is om hiervoor een aantal mogelijke alternatieven te bieden. 

 

12. Ontwikkelen van een kleinschalig bedrijventerrein 
Het dorp wil de plaatselijke bedrijvigheid vasthouden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een 

kleinschalig bedrijventerrein te realiseren voor Lonneker. Vanuit de dorpsraad is het Zalo-terrein 

al eens als idee aangedragen. Het dorp wil graag weten wat de gemeentelijke visie op de 
bedrijvigheid in Lonneker is. 
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Bijlage 2: Gespreksverslagen/toelichting uitvoeringsplan 

 
Korte weergave van de gesprekken tussen de Stichting Dorpsraad en de betrokken 

ambtenaren: 

Per agendapunt is gekeken naar de volgende aspecten: integraal, haalbaar, uitvoerbaar en 

realistisch, waarbij de volgende punten elke keer (voor zover van belang) de revue passeren: 

a. Verheldering van het agendapunt 

b. Relevante (beleids)stukken 

c. Acties en planning, welke stappen zetten we om de wens te vervullen en 

wanneer kan welke stap worden gezet 

d. Resultaat, wat is het resultaat van elke stap 

e. Verantwoordelijken, wie is er verantwoordelijk voor elke stap 

f. Kostenraming, wat zal elke stap gaan kosten 

g. Financiering, mogelijkheden voor (co)financiering 

h. Eventuele nadere toelichting 

Voor alle punten geldt dat stadsdeelmanagement Noord de procesbewaking doet. 
Hier zijn de agendapunten vermeld die in het uitvoeringsplan zijn terug te vinden. Bijlage 4 vermeldt 
het agendapunt dat niet in het uitvoeringsplan is terecht gekomen. 

 

 

 1b. Verkeersveiligheid in de kern  

 
a.  Verheldering van het agendapunt 
Er gaat veel sluipverkeer door Lonneker, dat vaak ook te hard rijdt. Het dorp zou graag een 

onderzoek willen naar de verkeersveiligheid in de kern. Het heeft de voorkeur dit onderzoek 

na de reconstructie van het dorpsplein uit te voeren 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Besluit reconstructie dorpsplein 24-3-2009 
3. Memo verkeersstromen d.d. 31-1-2006 van de Gemeente Enschede 

4. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 

 

c. Acties en planning 

1. Na herinrichting dorpsplein verkeerstellingen houden in de kern : jan. 2010 

2. Nieuw overleg plannen nadat de verkeerstellingen zijn gehouden: 1
e
 kwartaal   jan. 2010 

 

d. Resultaat 

1. Feitelijke info over verkeersstromen 

2. Conclusies  trekken over de wenselijkheid van aanvullende verkeersmaatregelen in het 
kader van  verkeersveiligheid in de kern. 

 

e. Verantwoordelijken 

Gemeente: Jeroen Lieverdink (DSOB)/Stadsdeelbeheer; St. Dorpsraad Lonneker: Dick 
Wessels 

 

f/g. Kostenraming/financiering 
DSOB neemt de kosten voor de verkeerstellingen voor haar rekening. 

 

h. Nadere toelichting 
Het dorpsplein wordt gerenoveerd in de periode augustus/december 2009. 
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2. Voorkomen dat Lonneker vastgroeit aan Enschede  

 
a.  Verheldering van het agendapunt 

Lonneker is een dorp dat op enige afstand van de stad Enschede ligt. Deze vrije ligging  wordt 

erg gewaardeerd. Het dorp wil dit ook graag zo houden. Het dorp zou graag van de gemeente 

willen weten wat haar toekomstvisie is. Blijft Lonneker een afzonderlijk dorp? Lonneker gaat 
daar wel vanuit. 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie “Enschede biedt ruimte voor de toekomst”, 2001 

3. Gids voor het buitengebied: Buitenkans, 2007 
4. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 

 

c. Acties en planning 
Beantwoorden van de volgende vragen: 

1. In welke gebieden (te waardevol en te kwetsbaar)  geen/wel  woningen in het 

buitengebied. Waar eventueel wel en wat zijn dan de nader uitgewerkte 

voorwaarden; 
2. Wat verstaan we precies onder de stads-/dorpsranden (definitie); 

3. Wat zijn de kwaliteiten van de stadsranden 

Planning: 4
e
 kwartaal 2009/1

e
 kwartaal 2010. 

 

d. Resultaat 

Heldere definities/omschrijvingen en antwoorden waaruit onder meer duidelijk wordt dat 

Lonneker niet vastgroeit aan de stad 
 

e. Verantwoordelijken 

Gemeente: Henk Mulder (DSOB); St. Dorpsraad Lonneker: Jan Bult 
 

f. Kostenraming: wat zal elke stap gaan kosten 
De nu voorgestelde stappen kosten geen extra geld.  

 

h. Nadere toelichting 

In de ruimtelijke ontwikkelingsvisie “Enschede biedt  ruimte voor de toekomst” is Lonneker 

een dorp dat op enige afstand van Enschede ligt en niet vastgroeit aan de stad. De nota 
“Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie” heeft hierin geen verandering gebracht en geeft 

aan dat ernaar gestreefd wordt om tot 2025 het overgrote deel van de woningbouwopgave  te 

realiseren in de bestaande stad.  
 

Buiten de stad (incl. de stads-/dorpsrand) worden geen grote woningbouwlocaties 

aangewezen, maar op maat en met kwaliteit wonen mogelijk maken, om een belangrijke 

doelgroep aan de stad te binden. Het betreft (vooralsnog tot 2018) maximaal 500 woningen. 
Woningen zullen solitair of in kleine plukjes onder de voorwaarden van de Gids Buitenkans 

gerealiseerd worden. De eis is dat de realisatie van woningen middels landschapsbouw en/of 

natuurontwikkeling moet bijdragen aan de omgeving. Kansrijk zijn locaties met een matige 
landschappelijke of economische kwaliteit, die een impuls kunnen gebruiken. Het 

buitengebied kent echter ook plekken die zo waardevol en kwetsbaar zijn, dat we er geen 

nieuwe woningen wensen.  
 

Bij de toevoeging van bebouwing in de stads-/dorpsranden (bedoeld wordt de rand van het 

buitengebied)  wordt terughoudendheid betracht. De kwaliteit van de stads-/dorpsranden wordt 

gewaarborgd. Er wordt een eenduidige inhoudelijke en territoriale bepaling van het begrip 
stads-/dorpsrand  ontwikkeld. Er wordt (aanvullend) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

de stadsranden. Nieuwe bouwlocaties worden eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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3. Verplaatsen van het los hoes  (in samenhang met de Lonneker Molen) 

 
a.  Verheldering van het agendapunt 

Bij het Rijksmuseum staat een los hoes. Het dorp stelt voor dit los hoes te verplaatsen naar de 

Lonneker Molen en het hier in te richten als recreatief/ educatief centrum. Een werkgroep is 

hier al mee bezig. Een schuur voor de opslag van oude landbouwwerktuigen moet hierbij 
betrokken worden. 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Inrichtingsplan Enschede-Noord, oktober 2008 

3. Gids voor het buitengebied, Buitenkans, 2007 
4. Groenplan Lonneker, 2001 

5. de Lonneker Molen, 150 jaar, 2001  

6. Relevante planvoorschriften buitengebied 1996 

7. Rapport van de Hollandsche Molen van 26-1-2006 
 

c. Acties en planning 

1. Expertmeeting 22 sept. 2009 
2. Besluitvorming Lonneker Molen (LM) najaar 2009 

3. Verplaatsing Los Hoes en werktuigenschuur koppelen aan besluitvorming LM 

4. Onderzoek naar inzet cliënten RIBO en Avelijn/het Bouwhuis 

 

d. Resultaat 

1. Input voor punt 2 

2. Een go of no-go besluit tav Lonneker Molen 
3. Plaatsing Los Hoes en werktuigenschuur bij Lonneker Molen 

4. Helderheid over de mogelijkheden 

 

e. Verantwoordelijken 

Gemeente: Boudewijn Rip/Henk Visscher (DSOB), Theo Hijkoop (DMO) 

St. Dorpsraad Lonneker: Ard Velthuis, Bennie Dood 

 

f. Kostenraming 
1. € 1.500,00 

2. geen 
3. pm 

4. geen 

 

g. Financiering 

-Provincie/-stimuleringsproject/-cultuurfonds/-RIBO/-Gemeente? 

 

h. Nadere toelichting 
Voor ondermeer subsidiemogelijkheden is een ruim draagvlak van inwoners van Lonneker 

noodzakelijk. Gelet op de plaats op de dorpsagenda is het draagvlak onder de bevolking 

ruimschoots aanwezig. Dit agendapunt is onlosmakelijk verbonden met de Lonneker Molen. 
Bij de beantwoording van dit agendapunt zullen ook de ontwikkelen van de Lonneker Molen 

als uitgangspunt moeten dienen. Er dient een totaal plan te komen. 
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4. Ontwikkelen van een Kulturhus/ontwikkelen van meer sportmogelijkheden  
a.  Verheldering van het agendapunt 

Het dorp zou graag een Kulturhus (een multifunctioneel gemeenschapscentrum) willen. De 
eerste gedachten en (voor)gesprekken zijn al afgerond. De vervolgstap die hierin gezet moet 

worden, is het doen van een haalbaarheidsonderzoek, waarin in ieder geval gekeken wordt 

naar de exploitatie, daadwerkelijke deelnemers en de mogelijke functies. In dit 
Kulturhus/gemeenschapscentrum een multifunctionele ruimte maken die ook geschikt is voor 

sportmogelijkheden. Het huidige gymlokaal in Lonneker voorziet in een behoefte, maar biedt 

te weinig mogelijkheden voor verschillende zaalsporten. Het voorstel is om de mogelijke 

ontwikkeling van een nieuwe sportvoorziening te koppelen aan het haalbaarheidsonderzoek 
voor het Kulturhus. Mocht het uiteindelijke haalbaarheidsonderzoek groen licht “opleveren”, 

dan zou de realisatie van een Kulturhus binnen vier jaar mogelijk moeten zijn. 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. B&W-besluit van 13-1-2009: ILG bestuursconvenant Zuidwest Twente met de provincie 
Overijssel over cofinanciering van o.a. haalbaarheidsonderzoek  multifunctionele 

voorziening Lonneker; 

3. Subsidieaanvraag aanpassing dorpshuis tbv brede school 26 juni 2009; 

4. Beleidsdocument  “een leven lang wonen”, 2009 
5. Beleidsdocument Ons Enschede, Sociale kaart woongebieden/voorzieningenkaarten, ‘08. 

 

c. Acties en planning: 
1. Haalbaarheidsonderzoek t/m okt. 09 

2. ICS laten doorrekenen : nov. 09 

3. Besluitvorming al dan niet realisatie Kulturhus door Stichting Dorpsraad Lonneker bij 

positief advies ICS  uiterlijk  dec. 2009 
4. bij go: opstellen van plan van aanpak en verwerven van voldoende financiën om tot 

realisatie te komen: 2010 

d. Resultaat? 
1. helderheid over (on) mogelijkheden nav wensen bewoners Lonneker 

2. haalbaar en exploitabel? 

3. go of no-go-besluit 
4. plan van aanpak  

e. Verantwoordelijken? 

Stichting Dorpsraad neemt in de haalbaarheidsonderzoeken het voortouw. Daarbij kan 

ondersteuning worden ingeroepen van de Gemeente: Theo Hijkoop en Gjalt Gjaltema (DMO), 
Louis Brands (brede school); Stadsdeelmanagement Noord, St. Dorpsraad: Herman Grave. 

f. Kostenraming:  
actie 1  wordt door de Stichting Dorpsraad Lonneker, met ondersteuning van ICS, zelf 
verzorgd. Hun ureninbreng wordt als tegendekking gebruikt (€ 12,50 per uur) voor de 

provinciale bijdrage via ILG van maximaal € 25.000,00. Actie 2: er is een plafondbedrag van 

€ 22.400,00 (excl. BTW) geoffreerd door ICS. De dorpsraad geeft (via en in overleg met de 
gemeente) de opdrachten per tussenstap. De eerste inbreng van ICS  (€ 3.920,00 (excl. BTW, 

reis- en verblijfkosten): het betreft ondersteunende werkzaamheden, die gericht zijn op de 

totstandkoming van het ruimteprogramma, het relatieschema en de bezetting optimalisering. 

Per volgende tussenstap worden nieuwe afspraken gemaakt. Actie 3: geen; actie 4: pm 

g. Financiering:  

Gemeente Enschede/Provincie (actie 1+2) en eigen inbreng uren leden Stichting Dorpsraad 

Bij actie 4 heeft de Dorpsraad het initiatief om de middelen te verwerven die nodig zijn om 
het Kulturhus te realiseren. De gemeente is daarin ondersteunend. 

h. Nadere toelichting 
Het dorpshuis ontwikkelen tot Kulturhus is goed voor de sociale cohesie en 

handhaving/uitbouw van het bloeiend verenigingsleven in Lonneker. Er zijn ten aanzien van 
mogelijke financiering contacten met o.a. SKE, RABO, Ministerie van O, C en W en andere 

commerciële partijen.  Stichting Dorpsraad heeft hierin het voortouw. 



 

Uitvoeringsplan Dorpsplanplus Lonneker 14-12-2009 Pagina 16 
 

5.  Een dorp voor jong en oud  

 
a.  Verheldering van het agendapunt 

De gemiddelde leeftijd in Lonneker ligt boven het landelijk gemiddelde. De bevolking geeft 

aan het belangrijk te vinden Lonneker een dorp voor jong en oud te laten zijn.  

Bij een eventuele volgende uitbreiding van de woningvoorraad zal een nader vast te stellen 
percentage starterwoningen gebouwd moeten worden.  

Ook moet het voor senioren mogelijk zijn in Lonneker te blijven wonen. Hierbij is ook het 

project seniorenproof project van belang. 
 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 
2. Beleidsdocument  “een leven lang wonen” , 2009 

3. Eindversie project Seniorenproof 2008 

4. Gids voor het buitengebied, Buitenkans, 2007 

5. beleidsdocument Ons Enschede, Sociale kaart woongebieden en voorzieningenkaarten, 
2008 

 

c. Acties en planning 
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2010 onderzoek naar de inhoudelijke behoefte 

(woonwensen ) van bewoners van Lonneker 

 

d. Resultaat  

Een duidelijke behoefteanalyse.        

 

 

e. Verantwoordelijken 

Gemeente: Theo Hijkoop (DMO); St. Dorpsraad Lonneker: Karel Roeloffzen 

 

f. Kostenraming 

pm.  

g. Financiering  

pm.. 
 

h. Nadere toelichting 
Er is in Lonneker sprake van een dubbelbelang. Senioren willen er graag blijven woningen. 
Wat de noodzaak geeft om huidige woningen aan te passen en geschikt te maken voor 

bewoning dor senioren. 

 
Daarnaast krijgen starters onvoldoende de gelegenheid zich te vestigen in Lonneker. Daarvoor 

zal ook een oplossing gevonden moeten worden..  

 

Woningbouwcoöperatie Domijn is bezig met een  onderzoek hoe de woningvoorraad zich 
moet ontwikkelen in Lonneker. Er vindt nog overleg plaats of de vraag van het 

woonwensenonderzoek vanuit Dorpsplanplus onder dezelfde paraplu kan worden geschaard.. . 
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6. Herstellen en openstellen van kerkenpaden  

 
a.  Verheldering van het agendapunt 

Voormalige kerkenpaden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, bieden mogelijkheden 

voor recreatief wandelen. Het dorp zou graag zien dat deze kerkenpaden waar nodig hersteld 

en opengesteld worden zodat het wandelaanbod vergroot wordt. Een eerste stap is de 
inventarisatie van kerkepaden in en om Lonneker, waarbij onder andere wordt gekeken naar 

de staat van onderhoud en de eigendomssituatie. Een tweede stap is het feitelijke herstel en 

openstelling van de paden. Aansluiting bij de landinrichting Noord is gewenst. 
 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 
2. Inrichtingsplan Enschede-Noord, oktober 2008 (dienst landelijk gebied, Provincie 

Overijssel) 

3. Gids voor het buitengebied, Buitenkans, 2007 

 

c. Acties en planning 
1. Er vindt eerst in het najaar 2009 een afstemming plaats met de Cie. landinrichting 

Noord, waarbij ook de inventarisatie en de planning van de activiteiten en de 
financiën worden meegenomen; 

2. Vervolgens vindt in het voorjaar 2010 een verdere inventarisatie van de kerkenpaden 

plaats, waarbij ook gekeken wordt naar de staat van onderhoud en eigendomssituatie 
en er ook een prioriteitslijstje wordt opgesteld; 

3. In het tweede kwartaal 2010 een middag organiseren met alle belangstellende 

betrokkenen uit Lonneker en de desbetreffende instanties. 

 

d. Resultaat 

1. Helderheid over de plannen van de Cie. landinrichting Nrd 

2. Helderheid welke kerkenpaden er nog meer voor in aanmerking komen 
3. Plan van aanpak 

 

e. Verantwoordelijken  

Gemeente: Boudewijn Rip (DSOB; St. Dorpsraad Lonneker: Jan Bult/ Harry Workel 
 

f. Kostenraming 

1. geen 

2. geen 
3. pm 

 

g.Financiering 

Zal moeten worden uitgezocht. Er is een subsidieregeling wandelpaden over boerenland 
(www.boerenlandpad.nl) 

 

h. Nadere toelichting 
Vermeld moet worden dat in het inrichtingsplan Enschede-Noord het volgende staat: “er 

wordt getracht deze kerkenpaden te herstellen, zonder dat dit een doelmatige verkaveling in de 

weg staat. Bij het ruilplan worden deze kerkenpaden toegedeeld aan de gemeente”. Overigens 

spreken we niet alleen van kerkenpaden maar ook van historische paden.  
In dit kader is ook mogelijk het herstel van de kerkenpaden te combineren met een kunstroute. 

Bijvoorbeeld  de kunstroute in Roombeek doortrekken naar Lonneker, zodat er een prachtige 

attractie bij komt. 
 

Plan van aanpak voor het feitelijk herstel en openstelling van de paden. Hierin moet dan 

ook de financiën geregeld worden, waarbij wordt onderzocht of een Stichting herstel 
kerkenpaden naar het voorbeeld van Twekkelo of Zieuwent, kan cq moet worden 

opgericht. Wel moet worden voorkomen dat de discussie wordt overgedaan. De 

Landinrichtingsplannen zijn na een discussie van 15 jaar tot stand gekomen. 
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7.   Opknappen van jeugdhonk De Ruit  

 
a.  Verheldering van het agendapunt 

De jongeren van Lonneker in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar geven aan regelmatig gebruik te 

maken van De Ruit. Alleen zouden zij heel graag het interieur willen opknappen. Het voorstel 

aan de gemeente is de wensen van de jongeren verder te onderzoeken. Het heeft de voorkeur 
dit onderzoek pas na de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar het Kulturhus uit te 

voeren. Het huidige onderkomen zal wellicht op termijn moeten verdwijnen 

 

b. Relevante (beleids)stukken 

1. beleidsdocument Ons Enschede, Sociale kaart woongebieden en 

voorzieningenkaarten, 2008 
 

c. Acties en planning 
1. Overleg met het bestuur van de Ruit in september 2009 

2. Wensen van de jongeren verder onderzoeken: najaar 2009 
3. Plan van aanpak: najaar 2009 

 

d. Resultaat 
1. Standpuntbepaling bestuur 

2. Wensen jongeren. 

3. Concreet plan om te komen tot een daadwerkelijke upgrading van de Ruit 
 

e. Verantwoordelijken 

Gemeente: Theo Hijkoop, Truus Krabbe (DMO); St. Dorpsraad Lonneker: Karel Roeloffzen 

 

f. Kostenraming 
1. Geen 

2. Geen 

3. plan: pm; voor uitvoering € 10.000,00 (schatting) 
 

g. Financiering 

Bij DMO zijn subsidiemogelijkheden (Truus Krabbe). Daarnaast is een aanvraag mogelijk in 
het kader van buurt in Actie (leefbaarheidgelden). 

 

h. Nadere toelichting 

De Ruit is gehuisvest in het gebouw van de PKN aan de Dorpsstraat. Binnen de PKN 
Enschede vindt een discussie plaats over afstoting van kerkgebouwen. In het eerste voorstel 

staat vermeld dat ook het gebouw aan de Dorpsstraat verkocht gaat worden. Dit stuit op hevig 

verzet van de Lonnekernaren. Men is nu in gesprek om tot een adequate oplossing te komen, 
ook al omdat het gebouw zeer frequent wordt gebruikt. Voor 2015 zal er niets veranderen.  

 

Er is nog geen begroting aanwezig: maar een ruwe schatting is als daadwerkelijk een 
upgrading van de Ruit zal plaats vinden, uiteraard met behulp van de jongeren zelf, dat zeker 

ca € 10.000,00 zal gaan kosten 
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8.  Handhaving bestemming buitengebied  
 

A. Verheldering van het agendapunt 

Het buitengebied van Lonneker is mooi, de Lonnekernaren zijn er trots op. Het dorp wil graag 
weten wat de gemeentelijke visie op het buitengebied is. Graag zou het dorp tijdig en op een 

open wijze op de hoogte worden gesteld van grootschalige, maar ook kleine initiatieven  in het 

buitengebied. De dorpsraad stelt voor om eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg over dit 
thema te organiseren. 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Gids voor het buitengebied, Buitenkans, 2007 

3. Bestemmingsplan 

4. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 
 

c. Acties en planning 
1. Stichting Dorpsraad wordt zorgvuldiger betrokken bij ontwikkelingen en plannen. 
2. Verheldering van het begrip loket buitengebied in februari 2010 

3.  Jaarlijks vindt er een overleg plaats over ontwikkelingen enz.. 
 

d. Resultaat 
1. Goede verstandhouding en communicatie 

2. Een heldere definitie loket buitengebied 

3. Goede communicatie en verstandhouding 
 

e. Verantwoordelijken  

Gemeente: Martin Boswinkel (DSOB); St. Dorpsraad Lonneker: Jan Bult 

 

h. Nadere toelichting 

Ontwikkelingen en beleid: 

In een bestemmingsplan worden beleid en ontwikkelingen, die in een gebied spelen, juridisch 

vastgelegd. Allereerst wordt er dus beleid gemaakt of worden ontwikkelingen uitgewerkt. In 
die fase is het dan ook voor een dorps- of wijkraad raadzaam een inbreng te hebben. In deze 

fase kan men makkelijk, indien ook gemeentelijk gewenst, het beleid of de plannen aanpassen 

aan de ingebrachte wensen. De gemeente heeft er ook belang bij in een vroeg stadium de 
maatschappelijke wensen te kennen.  

 

Procedure bestemmingsplannen: 

Nadat het beleid is vastgesteld of de plannen definitief zijn geworden, worden deze op enig 
moment vertaald naar het bestemmingsplan. In de procedure om te komen tot een 

bestemmingsplan is opgenomen dat de desbetreffende dorps- of wijkraad, alvorens over het 

bestemmingsplan door het college wordt besloten, om advies wordt gevraagd. Dit advies 
wordt in de advisering naar het college en de raad verwerkt. In dit stadium worden de 

adviezen van de dorpsraad daar waar mogelijk gevolgd. Deze kunnen echter niet in strijd zijn 

met geldend beleid of geldende visies op het gebied. Dat zou een goede  ruimtelijke ordening 

aantasten en dat is tegenwettelijk. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid, hoewel misschien 
minder elegant, om in de formele procedure een zienswijze in te dienen. 

 

Uitgangspunten/afspraken: 
 Gezamenlijk is eenieder het er over eens dat de advisering van de dorpsraad niet moet leiden 

tot vertraging in de procedure. Hierover zijn in de verordening afspraken gemaakt. Ook dient 

de advisering van de dorpsraad schriftelijk (kan ook middels e-mail) ontvangen  te zijn door de 
gemeente. Anders wordt het voorstel niet aan het college voorgelegd. Conclusie: Er zijn 

meerdere momenten waarop de dorpsraad haar visie en wensen op onderwerpen kenbaar kan 

maken. Hoe eerder in het traject, des te beter. Beiden zijn van mening dat een jaarlijks overleg 

op dit onderwerp meerwaarde heeft. De gemeente zal dit, in dezelfde vorm als nu, via het 
stadsdeel organiseren. 
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9.  Bewegwijzering in het dorp  
 

a.  Verheldering van het agendapunt 

Met de bewegwijzering in het dorp is het matig gesteld. Daarin moet verandering komen.. 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 
2. Notitie van Jeroen Lieverdink over de bewegwijzering in het dorp d.d. 14 mrt 2009 
 

c. Acties en planning 
1. De dorpsraad beraadt zich in september 2009 over de notitie bewegwijzering van de 

gemeente  

2. Nieuw overleg plannen in oktober 2009. 

3. Bewegwijzering aanbrengen voordat dorpsplein wordt opgeleverd 
 

d. Resultaat 

1. Standpuntbepaling 

2. Besluitvorming wat wel en wat niet 

3. Na reconstructie moet de bewegwijzering aanwezig zijn 
 

e. Verantwoordelijken  

 Gemeente: Jeroen Lieverdink (DSOB);  St. Dorpsraad Lonneker: Dick Wessels 
 

f. Kostenraming 

1. geen 

2. geen 
3. € 15.000,00 

 

g. Financiering  

Er wordt bekeken of de kosten binnen de reconstructie van het dorpsplein kunnen vallen. 
Hierover wordt in oktober 2009 beslist door de projectleiding. 

 

h. Nadere toelichting 
De reconstructie van het dorpsplein loopt van augustus 2009 tot (en met) december 2009. 

Daarna is de bewegwijzering aan de beurt. De huidige, versnipperde bewegwijzering, wordt 

dan ook aangepakt. 
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10.   Openstellen van de visvijver/ijsbaan  
 

a.  Verheldering van het agendapunt 
Het dorp zou de recreatieve mogelijkheden van de visvijver/ijsbaan graag willen verbreden. 

Het zou goed zijn als de visvijver/ijsbaan weer toegankelijk wordt voor het publiek. Twee 

stappen worden voorgesteld: ten eerste het checken van de eigendomssituatie(s); ten tweede 
het gezamenlijk opstellen van een plan voor het verbreden van de recreatieve mogelijkheden. 

Voorstel is om de gemeente, Alifa Welzijn, de ijsclub, de dorpsraad, jongere en oudere 

bewoners hierbij te betrekken 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie van 2001 
3. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 

 

c. Acties en planning 
1. Helderheid over eigendomssituatie(s) in september 2009 

2. Gezamenlijk (eigenaar, gemeente, betrokkenen) opstellen van een plan voor het 

verbreden van de recreatieve mogelijkheden in het najaar 2009 
 

d. Resultaat  

1. Duidelijk wie de eigenaar is en wat de erfdienstbaarheden zijn 

2. Concreet plan met recreatieve mogelijkheden 
 

f. Verantwoordelijken 
Conform voorstel in agendapunt een werkgroep instellen, waarbij de dorpsraad als trekker 

fungeert. Hiervoor zal iemand worden aangezocht om namens de dorpsraad e.e.a. te trekken. 

Overige verantwoordelijken:Gemeente: Henk Visscher, Ted Polman (DSOB); St. Dorpsraad 
Lonneker: Karel Roeloffzen 
 

e. Kostenraming 
1. geen 
2. pm.  

 

g. Financiering:  
Voor dit project kan een aanvraag worden ingediend in het kader van buurt in Actie of 

bewonersinitiatieven.. 

 

h. Nadere toelichting 
Het terrein is nu omsloten door hekken en volstrekt niet toegankelijk. 
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11. Realiseren van meer speelgelegenheid voor de jeugd 
 

a.  Verheldering van het agendapunt 
Deels wordt al in deze behoefte voorzien door “Spelen in het bos”. Daarnaast is er behoefte 

aan een informele speelplek (een grasveldje) in het dorp voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 

en met 16 jaar. De vraag aan de gemeente is om hiervoor een aantal mogelijke alternatieven te 
bieden 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 
2. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie van 2001 

3. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 

4. Spelennota gemeente Enschede en spelennota Stadsdeel Noord 
 

c. Acties en planning 
1. Inventarisatie naar de wensen van de jongeren najaar 2009 

2. In gezamenlijk overleg met de jongeren zoeken naar mogelijkheden van realisatie 
voorjaar 2010 

 

d. Resultaat  
1. lijst met wensen 

2. plan van aanpak  
 

e. Verantwoordelijken  

Gemeente: Stadsdeelbeheer Noord (DSOB); St. Dorpsraad Lonneker: Karel Roeloffzen 
 

f. Kostenraming  
1. geen 

2. pm.  
 

g. Financiering  

Aanvragen in het kader van Buurt/Dorp in Actie of bewonersinitiatieven zijn mogelijk: 
leefbaarheid en sociale cohesie. 

 

h. Nadere toelichting 
Balspelen zijn mogelijk op het terrein van LSV. Daarnaast is er op dit moment een aanvraag 

in behandeling voor een tafeltennistafel op het grasveld aan de Schuttekamp: kosten ca 

€ 3.000,00. in het kader van bewonersinitiatieven. Momenteel wordt het draagvlak in de buurt 

onderzocht 
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12. Ontwikkelen van een kleinschalig bedrijventerrein  

 

a.  Verheldering van het agendapunt 
Het dorp wil de plaatselijke bedrijvigheid vasthouden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een 

kleinschalig bedrijventerrein te realiseren voor Lonneker. Vanuit de dorpsraad is het Zalo-

terrein al eens als idee aangedragen. Het dorp wil graag weten wat de gemeentelijke visie op 
de bedrijvigheid in Lonneker is 

 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie van 2001 

3. Gids voor het buitengebied,  Buitenkans 

4. Omgevingsvisie Provincie. 
5. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 

 

c. Acties en planning 
1. Een onderzoek door I&O onder de Lonneker ondernemers wat hun wensen enz. zijn 

najaar 2009 

 

d. Resultaat 

Een realistisch lijstje met wensen van de ondernemers. 

 

e. Verantwoordelijken  
Gemeente: Anneroos de Bloois (DSOB); St. Dorpsraad Lonneker: Jan Bult 

 

e. Kostenraming 
€ 3.000,00.  

 

h. Financiering 

Deel uit  Dorpsplanplus en ook de gemeente gaat op zoek naar een gedeeltelijke financiering. 

 

i. Nadere toelichting 
In de discussie is niet alleen het HALO-terrein aan de orde geweest. Ook andere 
mogelijkheden van bedrijvigheid binnen Lonneker (zowel kern als buitengebied) moeten een 

kans krijgen. Daarover is echter geen helder beeld. In Lonneker zijn ruim 150 ondernemers 

actief. Het gaat hier dan ook om diverse economische ontwikkelingen. 
De Gemeente heeft in het verleden aan de Dorpsraad Lonneker schriftelijk laten weten dat 

soepel wordt omgegaan met het verlenen van bouwvergunningen of bestemmingswijzigingen 

ten behoeve van ondernemers in Lonneker. 
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Bijlage 3: Lonneker in beeld 

 

 
 
Inwonertal9:  1-1-2008 1-1-2009 1-4-2009  

Totaal aantal inwoners Enschede  154.745 156.089 156.138  

Kern (buurt 90)  1.774 1.755 1.763  

Buitengebied (buurt 92)  1.164 1.171 1.176  

Waarvan (kern en buitengebied):      

Nederlands  2.653 2.636 2.645  

Overig westers  192 193 196  

Niet-westers  93 97 98  

Leeftijdsopbouw: kern  1-1-2008 1-1-2009 1-4-2009 1-1-1998 

0-19 jaar  389 386 390 351 

20-39 jaar  311 302 301 362 

40-59 jaar  532 513 517 543 

60-79 jaar  458 470 475 362 

80 > ouder  84 84 80 49 

buitengebied  1-1-2008 1-1-2009 1-4-2009 1-1-1998 

0-19 jaar  261 255 256 226 

20-39 jaar  203 199 200 210 

40-59 jaar  395 412 415 295 

60-79 jaar  264 263 262 199 

80- >ouder  41 42 43 27 

Totalen  2938 2926 2939 2598 

 

Woning voorraad: 

 
Kern  1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 

Totalen  777 776 775 

buitengebied  1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 

Totalen  471 474 469 

 

                                                
9
 Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), exclusief ’t Steumke en het Bouwhuis 
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Werkgelegenheid/economische ontwikkeling: 

 
10 Landbouw  Industrie Comm.dienstverlening overig Totaal 

Lonneker:  arbeidsplaatsen 34 19 357 222 632 

Lonneker: Verdeling in % 5,38% 3,0% 56,49% 35,13% 100% 

Enschede: totaal 1.030 9.027 36.239 30.512 76.808 

Enschede: verdeling in % 1,34% 11,75% 47,18% 39,73% 100% 

 

Werkloosheid 

 
11 werkzoekende Potentiële beroepsbevolking werkzoekende in %  

Lonneker dorp 42 1.076 3,9%  

Lonneker buiten 16 761 2,1%  

Enschede 8.067 106.827 7,6%  

Nederland 457.981 11.054.849 4,14%  

 

Politieke voorkeur
12

 

 
 

 
2e kamer 

 
% Gemeenteraad 

2006 
% Lonneker: 

2e kamer  
Lonneker: 

gemeenteraad 
% 

Totaal oproepen 115.937 - 119.697 - 2.043 - - 

Geldige stemmen 89.478 - 63.372 - 1.815 1.419 - 

Opkomst % 77,18% - 53,2% - 88,8% 68,8% - 

CDA 17.895 20,0% 9.193 14,4 888 540 38,1% 

PVDA 26.319 29,5% 22.904 36,0% 221 203 14,3% 

VVD 10.668 11,9% 8.759 13,8% 311 328 23,1% 

SP 17.100 19,1% 5.399 8,5% 181 67 4,7% 

GL 4.088 4,6% 4.422 6,9% 51 98 6,9% 

D66 2.445 2,7% 1.847 2,9% 26 35 2,5% 

CU 4.204 4,7% 3.853 6,1% 46 35 2,5% 

PVV 4.666 5,2% - - 60 - - 

EEN NL 314 0,4% - - 6 - - 

PVDD 1140 1,3% - - 23 - - 

OVERIGE 494 0,6% 6.995 11,0% 2 113 7,9% 
 

                                                
10 Peildatum 1-1-2007 
11 Peildatum 1-1-2008 
12 Deze tabel geeft weer het aantal mensen dat in Lonneker de stem heeft uitgebracht. In Enschede is de plaats van stemmen vrij. 
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Bijlage 4: Niet opgenomen agendapunt in uitvoeringsplan 
 

1a. Verkeersveiligheid Oldenzaalsestraat  

a.  Verheldering van het agendapunt 
Een groot deel van de Lonneker bevolking ervaart de Oldenzaalsestraat als onveilig. De weg 

ervaart men als erg druk en bovendien vindt men dat er te hard wordt gereden. De 

Lonnekernaren zouden graag een onafhankelijk onderzoek willen naar mogelijke oplossingen. 
Vanuit de dorpsraad Lonneker is de gemeente gevraagd om een onafhankelijk 

haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een tweede ringweg 

rond Enschede. Deze vraag is nog steeds actueel. 

b. Relevante (beleids)stukken 
1. Dorpsvisie van de Stichting Dorpsraad Lonneker 2007; 

2. Brief van de Stichting Dorpsraad Lonneker, oktober 2003: oplossingsrichtingen 

verkeersproblematiek Oldenzaalsestraat. 
3. Brief van een aantal wijk- en dorpsraden over de tweede ringweg om Enschede d.d. 3-12- 

2008 

4. Provincie: brief van Commissaris van de Koningin d.d. 15-12-2008 
5. Herijking Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie incl. mobiliteitsvisie, juni 2009 

h. Nadere toelichting 
De provincie Overijssel is de wegbeheerder van de Oldenzaalsestraat. In oktober 2003 heeft 
de Stichting Dorpsraad Lonneker een enquête gehouden over oplossingsrichtingen van de 

verkeersproblematiek Oldenzaalsestraat. De verkeersdrukte is naar de mening van het dorp te 

hoog. Verzoeken namens Lonneker in de afgelopen jaren, om oplossingen hebben niet tot 

positieve besluiten geleid. Mede daarom zouden Lonnekernaren graag een onafhankelijk 
onderzoek laten uitvoeren. Voor een verandering van de verkeersdrukte zijn echter complexe 

en majeure maatregelen noodzakelijk, die gehele gemeente Enschede betreffen.   

 

 

Toelichting bij agendapunt 1a van de dorpsagenda Lonneker. 

 

In de Dorpsagenda staat de verkeersveiligheid en verkeersdrukte op de Oldenzaalsestraat 

bovenaan. In het uitvoeringsplan komt dit punt niet terug. Reden hiervoor is dat de gemeente 

inmiddels ambtelijk per e-mail heeft laten weten dat er, gelet op de besluitvorming in de 

gemeenteraad op 22 juni 2009, geen nadere studie naar een 2
e
 ringweg wordt uitgevoerd of 

wordt ondersteund. De gemeente zet in op andere aanpassingen in de verkeersinfrastructuur 

aan de Noodwestzijde van de gemeente Enschede. 

 

Het concrete verzoek (een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke oplossingen / de 

mogelijkheden van een rondweg) dat onder 1a op de dorpsagenda is opgenomen, is daarmee 

afgewezen.   

 

Daarmee is het door het dorp Lonneker ervaren probleem met de verkeersveiligheid en 

verkeersdrukte niet opgelost. De feitelijke oplossing (of vermindering) van het door Lonneker 

opgevoerde probleem vraagt zo veel tijd en geld, dat het daarmee buiten de kaders van 

Dorpsplan-plus valt. Het voldoet niet aan de criteria haalbaar, realistisch en uitvoerbaar 

binnen de uitvoeringsperiode van vier jaar van het Dorpsplanplustraject.  

 

Het dorp Lonneker en de dorpsraad Lonneker, willen echter een oplossing voor dit met stip op 

één staande agendapunt. De dorpsraad begrijpt dat dit punt niet binnen de kaders van 

Dorpsplanplus past. Hij blijft echter op alle mogelijke manieren proberen de gemeente via 

andere wegen dan Dorpsplanplus te overtuigen van de noodzaak van aanpak van dit punt en 

blijft zeer teleurgesteld dat de gemeente Enschede hieraan geen prioriteit geeft. 

 


