
De Twentsche Courant Tubantia 13/04/2015

Copyright (c)2015 De Twentsche Courant Tubantia 13/04/2015 April 13, 2015 6:37 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page


8 ENSCHEDE

Het waren er aanvankelijk der-
tig. Uiteindelijk beleven er
veertien hongerstakers over
die op het Stationsplein 100
uur lang geen eten tot zich na-
men. Met hun actie vroegen ze
om aandacht en erkenning
voor de massale volkeren-
moord die in 1915, nu precies
honderd jaar geleden, plaats-
vond in het Midden-Oosten.
De Turkse regering ontkent tot
op de dag van vandaag dat hier
sprake is geweest van genoci-
de.
De Armeense genocide wordt

erkend, maar wat betreft de volke-
renmoord op onder meer christe-
lijke Suryoye en Assyriërs was
dat nog niet het geval. De honger-
stakers lieten in een persverkla-
ring weten blij verrast te zijn dat
een motie hierover donderdag is
aangenomen door de Tweede Ka-
mer.
De hongerstakers sloten hun ac-
tie zaterdagmiddag af door samen
met aanwezigen op en rond de
tenten waarin ze hadden gelegen
en gezeten linzensoep te eten. In
de loop van de week zijn ook
handtekeningen verzameld.

door René Beune

ENSCHEDE – Het centrum kent vier
oplaadpunten waar in totaal tien
auto’s energie kunnen ‘tanken’.
Drie van de vier punten zijn heel
duidelijk aangegeven en ingevuld.
Aan de Oldenzaalsestraat, aan de
achterkant van de MediaMarkt, is
het al jaren een chaos. En dat is
niet alleen de schuld van de illega-
le parkeerders.
„Maar het is wel een enorme erger-
nis”, zegt Arie van der Veen, die
net zijn auto heeft opgeladen.
Hij spreekt uit ervaring. „Het ge-
beurt echt heel vaak dat de vier
plaatsen worden ingenomen door
niet-elektrische auto’s. Ik heb van-
daag ook weer eerst twee rondjes
moeten rijden om een plek te krij-
gen. Er stonden drie Duitse auto’s
en een Nederlandse, die daar ei-
genlijk niets te zoeken hebben.”
Van der Veen wijst voor het mis-
bruik niet alleen naar de foutpar-
keerders. „Want het is gewoon
heel slecht aangegeven. Als je de
auto precies voor de oplaadpaal
parkeert en je bent Nederlander,
dan is het duidelijk dat je fout
bent. Maar de plaats rechts er-
naast is ook bedoeld voor een elek-
trische auto, maar dat blijkt ner-
gens uit. Mensen die daar hun au-
to neerzetten en gewoon een par-
keerkaartje halen, riskeren een be-
keuring van 90 euro.”
Nog geen twee minuten later
komt Thijs Oosterhof aangereden
en hij parkeert zijn auto inder-
daad rechts naast de paal. Hij
wordt getipt over zijn ‘foute’ par-
keren en is verbaasd. „Hoe moet
ik dat weten? En waarom werken

ze niet net als bij de invalidepar-
keerplaatsen met pijlen op bor-
den?” Hij gaat snel boodschappen
doen. Zijn vriendin blijft achter.
Dit keer geen bekeuring.
Tiago Fioreze, die in een apparte-
ment woont met uitzicht op het
oplaadpunt, heeft de onduidelijke
situatie al aangekaart bij het digita-
le loket van de gemeente, de poli-
tie, de parkeerwacht en de leiding
van zijn politieke partij Groen-
Links. Zijn eerste melding bij het
digitale loket dateert van augustus

ENSCHEDE – Of de frituurpan voor
verse loempia’s in de fietsenstal-
ling ook een kunstuiting is van het
festival Inside, Outside, Artside
blijft ongewis, maar zeker is dat er
deze zaterdag vele smaken worden
aangeboden in de Performance Fac-
tory.

‘Ons doel is diverse kunststromen
presenteren aan een groot pu-
bliek, zodat ze de erkenning krij-
gen die ze verdienen’, is vooraf de
insteek bij de organisatie. Als het
festival zo’n vier van de negen
uur onderweg is, maakt Jonne
Bosch bij de ingang van de vroege-
re Polaroid-fabriek de tussenba-
lans op. „Qua organisatie hebben
we alles voor elkaar. We hebben
een goed programma, alleen de
opkomst is niet echt groots.”
Bosch doet de opleiding Onderne-
mend Artiest aan het ROC van
Twente in Almelo en is één van
de bedenkers van het festival Insi-
de, Outside, Artside. Het is een
opdracht voor het vak ‘organise-
ren en promoten’. „De naam was
er opeens. We wilden het groot

aanpakken”, zegt Bosch, die ver-
volgens wordt weggeroepen door
een ander crewlid, Naomi Kilisli.
Of Bosch even kan regelen dat de
vocal groep wat eerder gaat zin-
gen, want ‘hun familie zit al zo
lang te wachten’.
Kilisli zegt ‘trots’ te zijn op de in-
vulling van het festival. „Maar ik
had wel graag wat meer mensen
gewild. Ik ga ervan uit dat er nog
meer komen, want het is nog
geen half tien.”
Ook Kilisli wordt weggeroepen.
Docente Femke Bleeker komt mel-
den dat er extra microfoons nodig
zijn voor de vocal groep en weg is
ze. „Ze zijn heel ambitieus en heb-
ben het tot in de puntjes gere-
geld”, zegt Bleeker. „Met twintig
man hebben ze drie dagen lang
heel hard gewerkt. Ze hebben
sponsoren geworven, de beveili-
ging geregeld, Kaliber erbij betrok-
ken - voor velen was het hun eer-
ste ervaring - maar het gaat echt
erg goed en ze krijgen allemaal
een voldoende.”
Onderweg naar de tentoonstel-
ling van SART, waar acht kunste-

naars hun werken showen, klin-
ken de trommels van de work-
shop van Marco Trienen en
Sound of Rhythm. In de expo-
ruimte zelf wordt het aantal be-
zoekers geturfd. 43 streepjes lijkt
wat mager, maar ook hier geldt
dat de dag nog lang niet om is.
Op podium 1 zijn de zes meiden
van de vocal groep van Annema-
rie Bron inmiddels begonnen. Vol-
gens Femke Bleeker klinkt het ‘ab-
soluut goed’. Bleeker weet waar
ze over praat, want behalve docen-
te is ze zangeres van de band Beat
It en daarvoor van Beethoven.
Eén van de toeschouwers is
Shirley Schurink, die een theater-
act doet als IJskoningin.
Terwijl de vocal groep indruk
maakt op de ongeveer twintig
man publiek, begint achterin de
hal de soundcheck van de band In-
terflow, met Hey Jude. Buiten
vangt Jonne Bosch de Fiat op
waarmee de apparatuur van de
volgende band, de Smugglers
Bluesband, wordt aangeleverd. In
de fietsenstalling ruikt het nog
steeds naar frituur.

ENSCHEDE – Vanuit de fracties van
D66 en CDA zijn vragen gesteld
aan wethouder Eelco Eerenberg
over de financieel meer dan zorge-
lijke situatie bij FC Twente. Men-
no Hoeksema van de D66-fractie
is van mening dat FC Twente nog
steeds een prachtig visitekaartje
voor Twente en Enschede is. D66
hoopt dan ook dat de club er snel
weer bovenop komt, zowel spor-
tief als financieel. Daar mag de ge-
meente een bijdrage aan leveren,
zonder dat daar veel geld voor
wordt uitgetrokken.
De partij maakt zich wel zorgen
over de nog uitstaande lening aan
FC Twente van 16 miljoen euro,

oftewel 100 euro per inwoner van
Enschede. Eerder had Eelco Eeren-
berg aangegeven dat FC Twente
steeds al zijn verplichtingen is na-
gekomen. D66 wil weten of het
college de indruk heeft dat FC
Twente de gemeente altijd juist
en volledig heeft geïnformeerd,
en welke stappen er genomen
kunnen worden door de gemeen-
te om FC Twente door deze lasti-
ge tijd te loodsen.
Het CDA komt met nagenoeg de-
zelfde vragen, maar wil ook we-
ten wanneer FC Twente aan de ge-
meente heeft laten weten dat het
‘dure’ contract met trainer Alfred
Schreuder is verlengd.

Hongerstakers blij verrast
door actie van Tweede Kamervervolg van pagina 7

De nieuwe kapregels zijn onder-
deel van een pakket deregulie-
ringsvoorstellen om de werkdruk
bij de gemeente en de lasten van
burgers en bedrijven te verminde-
ren. Al die voorstellen liggen nog
tot en met 1 mei ter inzage bij de
gemeente. In die periode kan ie-
dereen zienswijzen indienen te-
gen een of meer voorstellen. Het
is ook mogelijk door een verzoek
per e-mail via de uitwerking van
de voorstellen op te vragen. Dan
kan ook worden bekeken welk
groen in de eigen omgeving een
beschermde status zal krijgen.

vergunning@enschede.nl

Spanning
Oplaadpunt bij
MediaMarkt
wordt al jaren
illegaal gebruikt.
Gemeente gaat
deze week kijken.

S T A T I O N S P L E I N

Festival goede leerschool
Ondernemende Artiest

OPLAADPALEN

� Een optreden van de band Interflow tijdens het Inside Outside Art festival. Het festival is opgezet door door leerlin-
gen van de opleiding Ondernemend Artiest van het ROC van Twente. foto Lars Smook

Kapregels deel
pakket regels

Zorgen bij politiek over
situatie bij FC Twente
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2013. „Ik kreeg direct een automa-
tisch bericht terug. Het zou de vol-
gende dag opgepakt worden. Ik
heb nooit meer iets van de ge-
meente gehoord.”
Bij de politie was hij niet aan het
goede adres en de parkeerwachten
wilden volgens Fioreze niet bekeu-
ren omdat ze de situatie zelf te on-
duidelijk vinden. „Ik heb ook nog
nooit gezien dat iemand een bon

achter de ruitenwisser had”, zegt
de Braziliaan. Jelle Kort, fractie-
voorzitter van GroenLinks, gaf te
kennen dat hij blij was met de
melding, maar ook van die kant ge-
beurde er niets.
Fioreze ziet het elke zaterdag mis-
gaan. „Dat je als stad het gebruik
van elektrische auto’s stimuleert,
juich ik toe. Maar zorg er dan wel
voor dat de oplaadpunten ook ge-

bruikt kunnen worden.”
De gemeente was tot voor dit
weekeinde onwetend over de
chaos bij het oplaadpunt aan de
Oldenzaalsestraat. „Wij treden
wel op tegen foutparkeerders bij
oplaadpunten. Die opdracht ge-
ven wij de parkeerwachten mee”,
laat een medewerkster weten. Of
dit ook is gebeurd achter de Media-
Markt kan ze niet zeggen.

Jeroen te Bekke, bedrijfsleider van
het parkeerbedrijf, bekijkt deze
week de situatie bij het oplaad-
punt. „Als de inrichting van deze
plek niet goed is, moeten we dat
zeker veranderen. Misschien dat
we er ook aanwijzingen in het
Duits bij plaatsen.”
Met Tiago Fioreze neemt hij ook
contact op. Om zijn verhaal te ho-
ren en de mails te zien.

Basisschool De Koning wordt ko-
mende donderdag officieel her-
opend. De school is aangewezen
als een van de vijf duurzame scho-
len in de stad. In het gebouw zijn
talloze maatregelen genomen om
van een duurzame school te kun-
nen spreken.

Wijkraad ’t Pathmos houdt
woensdagavond (20.00 uur) weer
haar maandelijkse wijkraadverga-
dering. Daarbij komen allerlei ac-
tuele onderwerpen aan de orde.
De vergadering wordt gehouden
in de hal van de Pathmosschool,
aan de Spinnerstraat 27.

ENSCHEDE – De brandweer heeft
gistermiddag een gaslek gedicht
op Park de Kotten. De lekkage ont-
stond doordat een auto het gas-
kastje, waar een leiding doorheen
loopt, raakte. De omgeving was
een tijdlang afgezet.

In het speeltuingebouw aan de
Voortsweg 225 wordt vanavond
van 20.00 tot 22.30 uur een gro-
te paranormale beurs gehou-
den. Alle consulten zijn gratis.
Er zijn meer dan dertig me-
diums aanwezig, voornamelijk
uit Enschede. Entree: 15 euro.

Ooit al eens mee willen zingen
met het ECOK Oratoriumkoor?
Dat kan woensdag van 20.00
tot 22.00 uur. Het koor is bezig
met de Petite messe solenelle, van
Rossini. Het koor komt samen
bij de Thomas de Keyserstraat
20.

Heropening De Koning

Wijkraad vergadert

Paranormale beurs

Meezingen ECOK

Kaalslag

Het Stokhorst is een prettige wijk
om te wonen: geen hoogbouw,
weinig autoverkeer en veel groen.
Maar de laatste tijd worden er
veel bomen gekapt en waarom
dat nodig is, ontgaat mij.

Het begon een paar jaar geleden
aan het begin van de Kotkamp-
weg, waar veel bomen het loodje
legden aan de linkerkant van de
weg, waar ze niemand in de weg
stonden. Kort geleden liep ik bij

een rondje wandelen langs het
verlengde van de Floraparkstraat,
een verhard pad langs de achter-
kant van de Heerschapshorst,
waar ongeveer twintig bomen
aan de linkerkant geveld waren.
Die waren wandelende of fietsen-
de mensen niet tot last.
En als klap op de vuurpijl zijn
een paar dagen geleden negen gro-
te bomen aan de Floraparkstraat
tussen de Paus Joannesschool en
de Brakerhorst afgezaagd. Geen
gezicht!
Ik vind dit alleen maar acceptabel
als er sprake zou zijn van (ernsti-
ge) aantasting door ziekte, maar
daar is mij niets van gebleken.

Jammer maar helaas! Zo wordt
het groene karakter van de wijk
onnodig tekortgedaan.

Hugo Wallin
Enschede

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan de stadsredactie,
Roomweg 79, 7523 BL Enschede of
enschede@tctubantia.nl.

bij bezette oplaadplekken

Lezersbrieven

� Tiago Fioreze tussen foutief geparkeerde auto bij het oplaadpunt aan de Oldenzaalsestraat. Hij heeft het probleem anderhalf jaar geleden al gemeld bij de
gemeente, maar er is nooit iets met zijn klacht gedaan. foto Lars Smook

� Aan het stationsplein is alles duide-
lijk geregeld.

Gaslek gedicht

� Aan de Wenninkgaarde gaat alles
volgens de regels.

� De plekken aan de Nijverheid-
straat waren niet bezet.

S T A D S V E L D

P A T H M O S

H. BECKER EN CO BV
Lipperkerstraat 135 - Enschede
tel. 053-4315398

RUIT KAPOT
Becker helpt vlot

www.beckerglas.nl

D E P P E N B R O E K

S T A D S V E L D


