Kijk op
de Wijk
Maart 2022

Kijk op de wijk analyse | 02

Samen werken aan
veerkrachtige wijken

Inhoud
Almelo					 3
Aadorp				
Binnenstad				
Bornerbroek				
De Riet			
Hofkamp			
Nieuwstraatkwartier		
Noorderkwartier			
Ossenkoppelerhoek		
Schelfhorst				
Sluitersveld			
Wierdensehoek			
Windmolenbroek			

5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38

Bijlagen
Kengetallen				 41
Resultaten enquête
42
Almelo wijken en buurten 43

Binnen de gemeente Almelo leeft de wens om nog meer samen te
werken aan veerkrachtige wijken. Drie maatschappelijk betrokken
organisaties, gemeente Almelo, en de woningbouwcorporaties
Beter Wonen en Sint Joseph, zien dat verschillende ontwikkelingen
de veerkracht van bepaalde wijken en buurten onder druk zet.
Daarbij (h)erkennen ze dat lokale samenwerking één van de
succesfactoren is om deze uitdaging op te pakken.
Voor u ligt de analyse van wijken in
Almelo op veerkracht, leefbaarheid
en weerbaarheid. Gezamenlijk opgesteld door (wijk)professionals van
de drie betrokken organisaties.
De wijkanalyses worden door de gemeente
Almelo gebruikt als basis voor de op te stellen
wijkopgaven 2022-2026. De woningcorporaties gebruiken de wijkanalyses voor de
uitvoering van hun beleid. Ook zijn de wijkanalyses onderdeel van de prestatieafspraken
tussen gemeente, woningcorporaties en
huurdersorganisaties.

Samen analyseren van veerkrachtige
wijken
Deze analyse vormt één vergelijkbaar beeld
van de twaalf wijken in Almelo. Hiervoor
gebruiken de (wijk)professionals twee
basisbronnen:
• Het wijkkompas van Kennispunt Twente
• De veerkrachtkaarten van Aedes

Stap 1

Tijdens verschillende gezamenlijke werksessies, is aan de
hand van de basisbronnen een analyse per wijk opgesteld:
• Algemene omschrijving van de wijk
• Wijkkaart inclusief buurten
• Kengetallen over inwoners, huishoudens en woningen
• Veerkrachtkaart met bevindingen
• Wijkkompas met bevindingen

Stap 2

Het toetsen van de objectieve data uit stap 1. De (wijk)professionals haalden informatie op bij wijkbewoners en -partners.
In diepte-interviews met wijkpartners deelden we de uitkomsten
van de analyse en gingen we hierover met hen in gesprek.
Wijkbewoners gaven via een online vragenlijst hun kijk op de wijk.

Stap 3
Op basis van stap 1 en 2 benoemen de (wijk)professionals
gezamenlijk de uitdagingen en thema's per wijk voor
de komende jaren.
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Almelo
Almelo is een gemeente en stad in de regio Twente in
Overijssel. De gemeente Almelo beslaat een oppervlakte
van 69 km² en telt ongeveer 73.000 inwoners.
De gemeente Almelo ontstond uit een fusie tussen de
gemeenten Ambt Almelo en Stad Almelo. Behalve de stad
Almelo omvat de gemeente de kernen Aadorp,
Bornerbroek en een gedeelte van Mariaparochie.

Het Almelo van nu bestaat uit verschillende gebieden,
met elk hun eigen karakter. Een bedrijventerrein is heel
anders dan een wijk of dorp. En de binnenstad is niet
vergelijkbaar met het buitengebied. Ook de twaalf
wijken in Almelo kennen een eigen identiteit en eigenheid.

Ooit was Almelo het bloeiende centrum van de Twentse
textielindustrie. Vanaf de jaren zestig kreeg deze
industrie het moeilijk door de goedkopere buitenlandse
concurrentie, wat tot massale bedrijfssluitingen leidde.
Vandaag de dag zijn de gevolgen hiervan nog zichtbaar.
Zo zijn bijvoorbeeld veel textielfabrieken afgebroken,
maar sommige gebouwen zijn behouden gebleven.

1

9

Jaar:

0-14

15-24

Opvallend is dat het aantal
inwoners van 0 tot 14 en 25
tot 44 jaar is afgenomen.

25-44

45-64

65+

Aadorp

2

2. Binnenstad
3. Bornerbroek
4. De Riet

11

8

6. Nieuwstraatkwartier
Noorderkwartier

8. Ossenkoppelerhoek

5
Het aantal huishoudens in
Almelo nam toe. Ook zien we
een toename van particuliere
verhuur.

6

5. Hofkamp
7.

In de meeste wijken in
Almelo is het aantal
inwoners toegenomen

7

De wijken van Almelo
1.

10

Opvallende kengetallen '15 - '20

4

12

9. Schelfhorst
10. Sluitersveld
11. Wierdensehoek
12. Windmolenbroek

3

TE HUUR

Het aantal woningen in Almelo
nam toe. Ook zien we een
toename van particuliere
verhuur

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de bijlage op pagina 41

Almelo

Veerkrachtkaart 2018
De eerste basisbron voor de analyses is de
Veerkrachtkaart van Aedes. In een veerkracht
ige buurt is de samenredzaamheid van de
bewoners en instituties voldoende om te voorkomen dat de problemen (verder) toenemen.
Buurten waar het aan veerkracht ontbreekt
vragen aandacht.
De veerkracht van een buurt is zichtbaar in een
veerkrachtkaart. Deze kaart bestaat aan de ene
kant uit de aanwezigheid en ontwikkeling van

kwetsbare bewoners en aan de andere kant uit
de aanwezigheid en ontwikkeling van overlast en
onveiligheid.
De onderstaande Veerkrachtkaart van Almelo
toont waar de conclusies uit het landelijke veerkracht onderzoek het meest en minst opgaan.
Veerkracht is relatief. De ontwikkeling van de
overlast en veiligheid kan in absolute zin positief
zijn, maar minder positief dan in de rest van de
gemeente.

Wijkkompas 2021
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legenda
Leefbaarheid

Het wijkkompas van Kennispunt Twente is de tweede
basisbron waar de analyses op gebaseerd zijn.
Het bevat de thema’s en indicatoren die met elkaar een
beeld schetsen van een wijk. Hoewel het wijkkompas
diverse thema’s bevat, schetst het nooit een volledig
beeld van een wijk.

Meest urgent
Nieuwstraatkwartier

- Leefbaarheid
- Meldingen openbare ruimte
- Woonduur

Veiligheid
- Onveiligheid door criminaliteit
- Overlast drugs
- Woninginbraken

Minst urgent
Bornerbroek en
Aadorp

Gezondheid en welzijn
- Jeugdzorg
- Wet maatschappelijk ondersteuning

Duurzaamheid
- Elektriciteitsgebruik
- Gasverbruik

Ook urgent
De Riet en Wierdensehoek

Arbeid en inkomen
- Huishouden laag inkomen
- Kinderen in armoede
- Uitkeringen

De scores van de verschillende thema’s en indicatoren resulteren in een
mate van urgentie per wijk. De wijk die het meest urgent scoort staat
bovenaan in de lijst en onderaan de wijk met de minst urgente score.

Urgentie per wijk

Weinig urgent

Zeer urgent

Wijk 15 Nieuwstraatkwartier
Wijk 11 De Riet
Wijk 14 Wierdense Hoek
Wijk 16 Ossenkoppelerhoek
Wijk 10 Binnenstad
Wijk 12 Noorderkwartier
Wijk 18 Schelfhorst
Wijk 13 Sluitersveld
Wijk 17 Hofkamp

Vaststelling uit data
Weinig veerkracht en
veel problemen in de
Binnenstad, De Riet,
Nieuwstraatkwartier
en Ossenkoppelerhoek.

Wijk 19 Windmolenbroek
Weinig veerkracht en vrij
veel problemen in delen
van Sluiterveld, Windmolenbroek, Wierdensehoek
en Schelfhorst.

Voldoende veerkracht en
weinig problemen.
Neutrale of positieve
ontwikkeling in de overige
wijken van Almelo.

Wijk 20 Aadorp
Wijk 21 Bornerbroek
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
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Aadorp
Aadorp is een rustig dorp dat ligt in een voormalig veenafgravingsgebied ten noordwesten van Almelo. Het wordt
doorsneden door het Kanaal Almelo De Haandrik.
Het dorp ontstond in de jaren ’30 van de vorige eeuw,
toen er in het afgegraven veengebied langs het kanaal
kleine huisjes op grote kavels werden gebouwd, om arbeiders uit het noorden te trekken voor de textielindustrie
in Almelo. Aadorp hoort sinds de gemeentelijke herindeling
van 2001 bij Almelo, daarvoor was het onderdeel van de
gemeente Vriezenveen.

Vanaf de jaren ’50 raakte het dorp langzaamaan
omsloten door bedrijventerreinen, met name AlmeloNoord en sinds de jaren ’80 Bedrijvenpark Noord-West
Twente. Ten oosten van het dorp ligt een groot zonnepark.
Noord van het dorp loopt de provinciale weg N36. Het
dorp is daardoor vrijwel geheel ingesloten, en kent niet of
nauwelijks een agrarisch buitengebied. Het dorp heeft een
basisschool, een actieve voetbalclub en een dorpshuis.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Veerkracht
verbeteren
Leefbaarheid
Met het ondersteunen van de veerkracht van individuele

De afgelopen jaren zijn steeds meer voorzieningen uit het
bewoners zetten we indirect ook in op de leefbaarheid en
dorp verdwenen. Dat zet de leefbaarheid onder druk.
veiligheid van de hele wijk.

Armoede
Verduurzaming
In sommige delen van de wijk is er sprake van armoede die
Het dorp kent veel oude woningen. Deze zijn vaak
van generatie op generatie speelt. Voor deze overerfbare
"grootverbruikers" van gas en elektriciteit.
armoede vragen we speciale aandacht.

Wonen

Het aanbod van woningen is eenzijdig, waardoor starters
en ouderen moeilijk een woning kunnen vinden in Aadorp.

Aadorp

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte

Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in
armoede objectief

Aantal jonge kinderen is
afgenomen, huishoudens
zonder kinderen afgenomen

Toename
jongvolwassenen

Aantal meergezinswoningen klein

Stabiel qua
bevolkingsopbouw
en woonsituatie

Uitkeringen a.o.
bijstand ww

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Aadorp
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Kijk op de wijk
Door 18 bewoners

Door partners

Vragen uit de enquête
Mensen in Aadorp gaan overdag naar hun werk en zijn
’s avonds en in het weekend veelal met hun eigen dingen
bezig. Het is een echt slaapdorp. De voetbalvereniging
is de belangrijkste verbindende factor.

Voor jongeren is er nauwelijks mogelijkheid om in het dorp
te blijven wonen. Ook voor ouderen de kleiner willen gaan
wonen is er geen plek. Er zijn geen (betaalbare)
starterswoningen.

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk
Waarom maakt de gemeente niet iets moois op de plek
van de school aan de Acacialaan? Die staat nu leeg en
ligt er desolaat bij. We willen er wel graag een mooi
park hebben met fatsoenlijke speelgelegenheid voor de
kinderen, want speelvoorzieningen zijn er nu bijna
helemaal niet in Aadorp.

Door de nieuwe bewoners gaan de oude contacten
verloren. Van de twintig gezinswoningen worden
er zeven bewoond door één persoon. Slechts één
daarvan is Aadorper..
Plaatselijk Belang Aadorp en andere partijen uit het
dorp ontwikkelen een breed gedragen dorpsplan
voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp.
Ik ben vrij eenzaam. Ik woon alleen zonder kinderen. Er zijn
geen winkels waar je mensen ontmoet. Buren kijken niet echt
naar elkaar om en zijn met eigen dingen bezig. Ik moest in de
zomer naar een verpleeghuis omdat er geen noabers waren
die me hielpen.
Voor de leefbaarheid in Aadorp zijn thema’s woonplezier (voor jong en oud), verkeersveiligheid, recreatie,
sport en bewegen en duurzame energie essentieel.

In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

👆
Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆
Mijn wijk is een veilige wijk
Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:
Geen winkels, geen fatsoenlijke speeltuin. Wel een pedicure,
schoonheidsspecialiste, kapper en fotograaf, maar geen essentiële
zaken. Er is wel een dorpshuis, maar dat is aan vernieuwing toe.
Er is wel animo als er wat georganiseerd wordt! Maar helaas echt
weinig voorzieningen.

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Ik mis van alles

👆

Alles in de buurt
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Binnenstad
De Binnenstad van Almelo is een bijzondere wijk. Centraal gelegen ligt
het centrumgebied. Met het doortrekken van de Waterboulevard, aanleg
van de havenkom en vernieuwing van het Marktplein heeft er al een ware
metamorfose plaatsgevonden.
De komende jaren wordt op verschillende fronten
verder gewerkt aan verdere ontwikkeling van het
gebied zodat het nog aantrekkelijker wordt om te
wonen, te werken en te vertoeven. In dit laatste zit
ook de complexiteit van dit gebied; een veelheid aan
belangen komen hier samen. Een deel van het centrumgebied bevindt zich in een transformatieproces.
Winkels worden tot woningen omgevormd; een toename van particuliere huursector is het gevolg.

Rondom het centrumgebied liggen de traditionele
woonbuurten: Java, Binnenstad-Noord, Ulk e.o en
Binnenstad-Zuid.

Wijkcentrum ‘t Dok en het Doepark de Hagen met zijn
paviljoen. Dit zijn belangrijke plekken voor bewonerscontacten en -activiteiten.

Binnenstad-Zuid en Ulk e.o. kennen veel huurwoningen vooral gebouwd na 1945 en relatief veel
meergezinswoningen. In Java e.o. en BinnenstadNoord wordt het beeld meer bepaald door vooroorlogse eengezinswoningen.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Veerkracht verbeteren
Leefbaarheid/veiligheid
Met het ondersteunen van de veerkracht van individuele

In de delen van de wijk die nabij het uitgaans- en kernwinkelbewoners zetten we indirect ook in op de leefbaarheid en
gebied liggen, maar ook in de rest van de binnenstad, ervaren
veiligheid van de hele wijk.
bewoners (drugs)overlast van horeca(-bezoekers). Ook hangjeugd veroorzaakt overlast en vraagt om aandacht. In toenemende mate lijken ook kwetsbare bewoners in de binnenstad
hun woonplek te vinden bij particuliere verhuur en niet-reguliere woonsituaties. Zowel in (on)zelfstandige woonruimtes, als
in ambulant-begeleid-wonen constructies. Los van de persoonlijke problematiek, raakt dit het leefklimaat.

Welzijn

In de noordelijke delen van de binnenstad staat de sociale
cohesie onder druk. Er spelen problemen achter de voordeur. Ouderen missen het ons kent ons en vereenzamen.

Arbeid en inkomen

Relatief veel bewoners in de binnenstad zijn kwetsbaar.
Vooral in het noordelijk deel, is hoge werkloosheid, hebben veel
mensen een uitkering en groeien kinderen op in armoede.

Binnenstad

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte
Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen
TE HUUR

Toename aantal inwoners in
de binnenstad 6%

Toename eenpersoonshuishoudens;
15%

Sterke stijging
15-24 jarigen
+20%

Aandeel
particuliere huurwoningen toegenomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief
Uitkeringen a.o.
bijstand ww

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Binnenstad
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Kijk op de wijk
Door 86 bewoners

Door de partners
Het Westerdok, de Westeres. Het zijn van oudsher
volksbuurten die hun sociale kracht minder zien
worden.

Bewoners van de zuidelijke binnenstad zijn erg op zichzelf gericht en
vinden dit prima zo.

Vragen uit de enquête
In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

👆

Er is voldoende potentie om, met het juiste steuntje in de
rug, bewoners zelfredzamer te maken.

Wijkcentrum ’t Dok is voor veel
bewoners belangrijk.

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Mijn straat heeft geen sociaal verband. Dit is wel jammer.
Vergeet niet dat veel kinderen uit de wijk leven in een
instabiele thuissituatie en niet krijgen wat zij bijvoorbeeld in
sociaal opzicht nodig hebben.

Voor de kinderen zou een veilig plek om te spelen
heel fijn zijn.

Mijn wijk is een veilige wijk
Kan echt beter

Door de krapte op de woningmarkt huisvest de binnenstad
steeds meer mensen die bij de corporaties niet terecht kunnen en
hun heil zoeken in het goedkope deel van het particuliere circuit.
We zien dat men als gevolg van slechte woonomstandigheden
terugvalt in de oude problematiek.

Ja, tuurlijk

👆

Meer groen in de straten maakt het zomers aangenamer en
de leefomgeving prettig.

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Zorg voor voldoende groen en natuur op straat. Dit
doet de mensen goed en geeft een fijnere woonomgeving.

Veel hangjongeren, vernieling en troep. Continu
veel verkeer en te hard rijden daar waar het niet
mag.

Ik mis van alles

Alles in de buurt

👆
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Bornerbroek
Kerkdorp Bornerbroek is omgeven door natuur, landbouwgronden en weilanden en nauw verbonden met het omliggende
landelijke gebied. Vanuit diverse richtingen komen lintbebouwde wegen in het dorp samen.
Op de centrale rotonde staat de kerk. In oostelijke richting
zijn verschillende maatschappelijke functies te vinden, waaronder een school, kerk, begraafplaats en seniorenwoningen.
Het dorp kende in de loop der jaren meerdere uitbreidingen,
waaronder Erve Schothorst en inmiddels zijn ook de woningbouwlocaties op de terreinen van het voormalige zalencomplex 't Hoitink en het voormalige tuincentrum Braamhaar in
aanbouw of in ontwikkeling.

Aan de noordkant van het dorp is De Doorbraak aangelegd.
Een 13 kilometer lange beek met mooie natuur en wandel- en
fietspaden. De beek doorkruist het grondgebied van Bornerbroek en verbindt Noordoost Twente met de Regge. De beek
waarin het water afvloeit zorgt ervoor dat het laag gelegen
Almelo ‘droge voeten’ houdt en vormt tevens een natuurlijke
barrière richting het noordelijke gelegen
XL Businesspark.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Veerkracht verbeteren
Leefbaarheid

Metaantal
het ondersteunen
van
van individuele
Het
voorzieningen
inde
hetveerkracht
dorp is afgenomen.
Dit zet de
bewoners zetten
wedruk.
indirect ook in op de leefbaarheid en
leefbaarheid
onder
veiligheid van de hele wijk.

Wonen

Door het eenzijdige aanbod van woningen is het voor sommige
groepen lastig een woning te vinden

Armoede
Duurzaamheid

In
sommige delen
wijkwoningen.
is er sprake
van armoede
die
Bornerbroek
kentvan
veelde
grote
Hierdoor
is er een
van
op generatie speelt. Voor deze overerfbare
hooggeneratie
gas- en energieverbruik.
armoede vragen we speciale aandacht.

Bornerbroek

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte
Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

TE KOOP

Arbeid en
inkomen

TE HUUR

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Relatief veel koopwoningen

Laag aandeel
(sociale)
huurwoningen

Veel
eengezinswoningen

Relatief groot aandeel
huishoudens met kinderen

Uitkeringen a.o.
bijstand ww

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Bornerbroek
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Kijk op de wijk
Door 64 bewoners

Door de partners
Oppassen dat Bornerbroek niet vergeten wordt omdat
de meeste zaken goed op orde zijn.

Er moet gevarieerde aanbod van woningen komen, met
name voor jongeren op de woningmarkt.

Vragen uit de enquête
In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

Wat in het dorp het meeste speelt, is het
leefbaarheidsvraagstuk.

Bezorgdheid over effecten van bijvoorbeeld
Kanaalsprong en rondweg Borne.

Noaberschap staat hoog in het vaandel.

De verkeersveiligheid van met name
doorgaande wegen laat te wensen over.

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Mijn wijk is een veilige wijk

Ja, tuurlijk

Kan echt beter

👆

Er is weinig ruimte voor jongeren om in Bornerbroek te
(blijven) wonen. Geen mogelijkheid voor doorstroom.

Er worden samen dingen georganiseerd, er wordt
naar elkaar omgekeken, maar de deur wordt niet
platgelopen.

👆

Mijn wijk is een mix van gezinnen, jongeren, ouderen
en alleenstaanden
Er woont van alles hier

Teveel van hetzelfde

👆

Het doorgaande (sluip)verkeer levert onveilige situaties op.

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:
Geen herkenning in de cijfers inzake energie verbruik. Is
hier het energieverbruik van de agrarische sector rondom Bornerbroek meegenomen? Dit moet nader geduid
worden.

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Het wordt er niet beter op door het beleid van
Almelo. XL Businesspark 2 is een grote vergissing.
Er moet beter beoordeeld worden welke bedrijven
zich in Almelo gaan vestigen, de bedrijven moeten
toegevoegde waarde hebben zoals Buiting en VDL.

Ik mis van alles

Alles in de buurt

👆
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De Riet
In het zuidoosten ligt de voor-oorlogse arbeiderswijk De Riet.
De Riet is een tuindorp, te zien aan de opzet en bouwstijl.
Delen zijn vanwege de bijzondere bouw aangemerkt als
beschermd stadsgezicht.
De bebouwing is divers. Van arbeiderswoningen tot
statige villa’s aan de Bornsestraat. Verspreid in de wijk zijn
wat kleinere bedrijven en detailhandel. Er bevindt zich veel
maatschappelijk vastgoed in de wijk. De bewoners van de
wijk zijn sociaal vrij actief. Er zijn activiteiten in groepsverband, zoals maandelijkse kaart- en bingoavonden.
Meer dan de helft van de huurwoningen is van woningcorporatie Beter Wonen. Een aantal karakteristieke

gebouwen, waaronder de voormalige Technische School,
zijn getransformeerd naar woningen en appartementen.
Het Weggeler, in het zuidoosten, is een nieuwbouwbuurt.
De wijk is gekleurd door steen. Er zijn twee grotere
groenvoorzieningen: het Wethouder E. van Dronkelaarplein en het L. van Haaftenplantsoen, bij station De Riet.
Aan de zuidkant ligt het voetbalcomplex van DRC,
ontstaan uit een fusie van voetbalverenigingen de

Rietvogels en DWO. Daarnaast is de laatste speeltuinvereniging van Almelo, Stichting Speeltuin Het
Nieuwland, er gevestigd en is er een Krajicek playground.
Dit geeft dit deel van de wijk een groene uitstraling. Er is
een verbinding met het nabij gelegen groene landelijke
uitloopgebied Tusveld.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Armoede

In sommige delen van de wijk is armoede
die van generatie tot generatie overgaat.
Bewoners kampen met schulden. Het
aantal kinderen dat opgroeit in armoede
is hoog.

Gezondheid en welzijn

Er is een grote sociale hulpvraag in de
wijk, zowel voor de jeugd als Wmo. Er
spelen kwesties als vereenzaming en
overmatig drank- en drugsgebruik.

Energietransitie

Verstening

Overlast en Veiligheid

Verkeersveiligheid

De wijk kent veel oude woningen die
slecht geïsoleerd zijn. Doordat bewoners
in bepaalde delen van de wijk in armoede
leven, is het voor hen een uitdaging om hun
woning te verduurzamen. Door de stijgende
energieprijzen worden bewoners geconfronteerd met energiearmoede.

Bewoners ervaren overlast drugshandelen gebruik en (illegale) kamerverhuur.

De wijk kent een paar mooie groene parken
en plantsoenen, zoals het Louise van Haaftenplantsoen en het Wethouder E. van Dronkelaarplein. Voor de rest is de wijk grotendeels
versteend. Dit geldt zowel voor de openbare
ruimte als de tuinen van bewoners. Dit zorgt
voor wateroverlast en hittestress.

Meerdere straten ervaren bewoners en
scholen als verkeersonveilig. Er wordt hier
vaak te hard gereden. Het gaat vooral om
doorgaande wegen zoals de Bornsestraat
en Hoornbladstraat.

De Riet

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte
Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit
Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik
Gasverbruik

TE HUUR

TE HUUR

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Aantal kinderen is afgenomen, huishoudens zonder
kinderen gestegen

Veel eenpersoonshuishoudens; sterk
gestegen

Groot aandeel
eengezinswoningen

Relatief veel huurwoningen t.o.v. rest
Almelo

Aandeel
particuliere huur
sterk toegenomen

Uitkeringen a.o.
bijstand ww

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

De Riet

Kijk op de wijk analyse | 16

Kijk op de wijk
Door 63 bewoners

Door de partners
Er is een grote sociale hulpvraag. In de wijk spelen de
kwesties vereenzaming, armoede, schulden, drank- en
drugsgebruik. Onderverhuur is een groot probleem en
geeft veel overlast. Particuliere verhuur neemt toe.

Er komt veel dumping van huisvuil bij ondergrondse
containers voor. Er is veel drugsoverlast.

Vragen uit de enquête
Er is in de wijk genoeg te doen voor kinderen en
jongeren
Ze vervelen zich vaak

De groene openbare ruimte verloedert.
Het openbaar groen moet verbeterd worden, er
wordt veel achterstallig onderhoud ervaren.
Overal ligt hondenpoep, uitlaatgebieden beter
regelen/aangeven. Een schonere mooiere openbare
ruimte draagt bij aan het tegengaan van de verpaupering.

Huisvesting van arbeidsmigranten neemt toe met alle
gevolgen van dien (overlast, parkeerdruk).

De speelvoorzieningen hebben aandacht en
onderhoud nodig, o.a. voor oudere jeugd is er niets.
Er moet meer aandacht voor jongeren komen die
zich vervelen.

Er wordt veel verkeersonveiligheid ervaren, te
hard rijden, verkeerd parkeren.

Genoeg leuks te doen

👆
Opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Er is niets te doen voor de kinderen en jongeren in de
wijk. Het Coronavirus is hier ook debet aan. Heeft wel de
aandacht nodig voor de toekomst.

Mijn wijk is een veilige wijk
Er wordt vaak te hard gereden, zeg maar rustig
gescheurd, met auto’s. Graag de maximumsnelheid
naar 30km per uur!

Het is één grote steenwoestenij in vergelijking met vroeger.
Ik woon er inmiddels 56 jaar!

Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Kun je (of jouw huishouden) rondkomen van het
inkomen?
Kost veel moeite

Veel overlast van drugsgebruikers en verkoop van
drugs.

Makkelijk

👆
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Hofkamp
De wijk Hofkamp weerspiegelt de stedelijke ontwikkeling.
Hofkamp-West grenst aan de oostzijde van het centrum
en gaat van statige woningen met allure geleidelijk over in
een tuindorp.
De wijk Hofkamp weerspiegelt vele decennia van
stedelijke ontwikkeling en sterkt zich uit over een groot
gebied. Ook al is de verschijningsvorm van de buurten zeer
divers, ze hebben één ding gemeen: het woonmilieu dat ze
bieden ziet er goed uit.

Kaliber Kunstenschool. In oostelijke richting van maken
de statige woningen met allure geleidelijk plaats voor
na-oorlogse woningen waarbij het beeld van overwegend
eengezinswoningen met voor- en achtertuin in een groene
omgeving blijft overheersen.

Grenzend aan het centrum ligt de Hofkamp-West, een
buurt uit begin 1900. In het voormalig Sint Elisabeth
ziekenhuis zitten nu Theater Hof 88, Filmhuis Almelo en

Van Rechteren Limpurgsingel snijdt de wijk in twee.
Aan weerszijden tref je wat hoogbouw aan. Aan de overzijde van de singel ligt de buurt het Paradijs. Grote woningen,

gebouwd in de jaren 60 en 70 op zeer ruime kavels, geven
deze buurt een lommerrijke uitstraling.
Tot slot het Kollenveld-Bolkshoek dat grenst aan het
Paradijs en grotendeels na 2000 is gebouwd. De buurt
bestaat overwegend uit eengezinswoningen van het
midden en hoge segment.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Veiligheid en leefbaarheid
De uitgaansfunctie van het centrum heeft, met name in de
Hofkampstraat en omgeving, zijn effecten op de leefbaarheid:
geluidsoverlast, versmering en vernieling, incidentele veiligheidsissues en verkeeroverlast. Verkeersveiligheid en parkeeroverlast zijn
voor bepaalde delen van de wijk punten van aandacht.

Klimaat
Sommige delen van de wijk zijn versteend en/of lager gelegen.
Daarmee zijn ze gevoelig voor hittestress in de zomermaanden en
wateroverlast.

Eenzaamheid
Samenhangend met de vergrijzing neemt de eenzaamheid onder
ouderen toe.

Hofkamp

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema

Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte

Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

TE HUUR

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Het aandeel personen 15-24
jaar en 45 jaar en ouder is
gemiddeld en gegroeid

Het aandeel
huishoudens met kinderen
is gemiddeld

Het aandeel
eengezinswoningen
is gemiddeld

Het aandeel eenpersoonshuishoudens is
gemiddels en stijgt

Het aandeel
huurwoningen is laag
met stijging van
particuliere verhuur

Uitkeringen a.o.
bijstand ww

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Hofkamp
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Kijk op de wijk
Door 55 bewoners

Door de partners

Vragen uit de enquête
Het is goed wonen in de Hofkamp. Grote thema’s zie ik niet.

Ik kom in de wijk opvallend veel mensen tegen die inzien
dat zij van alles zelf kunnen doen om hun woonomgeving
groener en daarmee prettiger te maken.

Af en toe hebben we te maken met een inbraakgolf.
Deze beperkt zich tot tuinhuisjes en schuurtjes.
De meeste bewoners zijn zich bewust van de risico’s
en hebben preventief gezien de boel op orde.

In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

👆
Opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Overdag is de wijk wel veilig, maar ‘s avonds en ‘s nachts
gebeurt hier veel, lawaai en overlast en vernielingen.
We komen onder ouderen regelmatig eenzaamheid tegen.
De Castelloflat valt wat dit betreft echt op. Een plek van
ontmoeting helpt daarbij. Ook een steuntje in de rug.
Afgezien van de portiekflats en seniorencomplexen die er
zijn, voelen mensen zich hier nauw verbonden met hun wijk.

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

Mijn wijk is een veilige wijk
Meer groen langs of in de straat zou het
woonplezier nog meer verhogen.

Het zou fijn zijn wanneer er wat gedaan wordt aan de verkeersproblematiek met hard rijden en parkeren in het weekend.
De veiligheidsissues die ik tegenkom komen door
het uitgaan in de binnenstad.
Een fijne buurt met voldoende mensen om ons
heen die oog voor elkaar hebben.

Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Ik mis van alles

Alles in de buurt

👆
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Nieuwstraat
kwartier
Het Nieuwstraatkwartier, met vooral kleine straatjes met
vooroorlogse woningen en dicht bij binnenstad en station,
is met ruim 3.400 inwoners Almelo’s kleinste wijk.
Met het verdwijnen van de textielindustrie werd de
wijk hard geraakt wat nog te zien is aan het achterstallig
onderhoud aan de woningen, garageboxen en (bedrijfs)
panden. De Nieuwstraat is de centrale as, met woningen
en winkels en de prachtige historische molen ‘De Hoop’.
De Soetensteeg is enige appartementencomplex voor
ouderen in de wijk.
Er is een binnenstedelijk bedrijventerrein waar onder

meer de Cogas is gevestigd. De enige basisschool
staat naast de locatie van Stichting de Klup Twente. In het
zuidelijke deel is een mooi onderhouden park met vijver.
Aan de noordkant stroomt het riviertje de Aa.
Sinds september 2017 wordt er in het Nieuwstraatkwartier samengewerkt door gemeente, organisaties en
bewoners onder de paraplu van een gebiedsprogramma:
Programma Nieuwstraatkwartier.

In deze periode zien we dat er succesvol is samengewerkt met partners en bewoners. Een aantal highlights:
de herinrichting van de Nieuwstraat, in de voormalige
basisschool in het Goossenmaatspark bevindt zich nu
bewonersinitiatief de Hagedoorn, de sloop en vervolgens
nieuwbouw aan de Witvoeten/Gravenstraat waarbij ook
de openbare ruimte wordt heringericht, de herontwikkeling van de Acaciaschool en het Smorreveld dat door een
bewonersinitiatief een fijne speelplek is geworden.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Jeugd

Veerkracht

Veiligheid

Armoede

Veel kinderen groeien op in armoede. Daardoor krijgen zij
minder kansen. Er is een grote vraag naar jeugdzorg.

Er is veelvuldig sprake van ondermijning in de wijk. Daarbij
valt illegale kamerverhuur en drugsoverlast op. Ook heerst
er een gevoel van sociale onveiligheid.

De veerkracht van de bewoners is laag. Zowel sociaal,
economisch als fysiek.

Veel bewoners zijn laagopgeleid, hebben een slechte
inkomenspositie en 80% van de huishoudens maakt
gebruik van ondersteunende (gemeentelijke) regelingen.
In veel gevallen is sprake van overerfbare armoede.
Ook is er sprake van energie-armoede

Nieuwstraatkwartier

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte

Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen
TE HUUR

Alle leeftijdscategoriën
afname,
behalve 65+-ers

Aantal huishoudens
met kinderen afgenomen
-10%

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in
armoede objectief
Uitkeringen a.o.
bijstand ww

Particuliere huur
toegenomen van 115
naar 144 woningen.
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0.8
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Nieuwstraatkwartier
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Kijk op de wijk
Door 19 bewoners

Door de partners
Er is sprake van overerfbare armoede. Het werken
met de pareltjes die achter de voordeur schuilgaan,
kan via maatwerk een positief effect bereiken.

De sociale samenhang binnen de wijk hoeft niet zozeer
bevorderd te worden, die is wel aanwezig. Wel kan dit
een steuntje in de rug gebruiken en in goede banen
geleid worden. De samenhang met de rest van de stad is
wel een aandachtspunt. Mensen voelen zich erg thuis in
de eigen wijk en minder in de stad als geheel.

Veel vage kamerverhuur geeft een onveilig gevoel.
Er valt winst te behalen op de afstemming binnen en
met het professionele netwerk.

Aandacht voor de krachtige moeder die de verbinding
is tussen werkende huidige generatie en de kinderen
van de toekomst.

Aandacht hebben voor inwoners die in individuele
gesprekken over de beleving iets anders zeggen dan in
groepsverband. En andersom.

Professionals herkennen de cijfers en begrijpen dat het
Nieuwstraatkwartier het hoogst scoort op de urgentiescore. Ook herkennen ze dat er in de wijk ook veel
(veer)kracht zit: een voorbeeld hiervan is het bewoners
initiatief “De Hagedoorn”.

Vragen uit de enquête
In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

👆
Opvallende vragen en
quotes uit de wijk
Meer steun aan armoede, meer inzet op veiligheid dus
ook meer handhavend. Meer en betere speelgelegenheden voor kinderen. Meer activiteiten voor bewoners
met een kleine beurs.

Drankgebruik en drugsgebruikers maken ons
prachtige park minder kindvriendelijk en minder
veilig.

We hebben ons wel bij Woonburo Almelo laten inschrijven,
maar willen nog graag heel lang blijven.

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆
Mijn wijk is een veilige wijk
Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Ik mis van alles

Aandacht voor het veranderen van de overtuiging dat
wanneer je voor een dubbeltje bent geboren, je nooit
een kwartje zal worden.

In mijn ogen mag onderling contact wat meer zijn.
Bijvoorbeeld vaker, elke twee jaar een straatfeest.
We gaan nu wel zelf samen perkjes onderhouden.

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

Alles in de buurt

👆
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Noorderkwartier
Van vooroorlogse allure tot modern stedelijk karakter. Het
Noorderkwartier valt globaal te verdelen in de buurten
Rosarium, Haghoek en Indië.
Het vooroorlogse Rosarium heeft het karakter van een
tuindorp: ruime straten en woningen met een voor- en
achtertuin. In het midden ligt het Rosariumpark waar
een gedenkteken herinnert aan een in 1940 toen een
neergestort vliegtuig. Na de oorlog zijn er een flink aantal
eengezinswoningen bijgebouwd.
Aan het Almelo-Nordhornkanaal zit scholengemeenschap Het Erasmus. Aan de rand (Kolthofsingel) ligt het
Twents Hippisch Centrum, het scoutinggebouw van de
J.F. Kennedygroep, het repetitiegebouw de Klankkast, het

wijkcentrum Erve Noordik en basisscholen de OBS Weier
en De Wereldboom.
Aan de noordzijde van de Kolthofsingel ligt de Haghoek, een naoorlogse buurt met eengezinswoningen en
minder ruim opgezet als het Rosarium. Tegen de Rechteren Limpurgsingel liggen voetbalvereniging Luctor en
een praktijklocatie van Het Erasmus.
Waar voorheen de Ten Cate textielfabriek stond, ontstaat Indië, een nieuwe woonwijk met 600 woningen.

Indië is omringd door water en door de historisch industriële-elementen en cultureel erfgoed ontstaat een eigenzinnig stedelijke omgeving. Het Stadsstrand zet de profilering van Almelo als waterstad kracht bij.
Aan de randen van de wijk zitten sportverenigingen
en onderwijsinstellingen. Richting Vriezenveen staan
verschillende maatschappelijke instellingen en een AZC.
Aan de andere kant van Bleskolksingel de Armeense Kerk,
Karakter kinder- en jeugdspychiatrie, TriviumMeulenbeltzorg en VSO De Veenlanden.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Parkeren

In de Haghoek en Indië is relatief veel autobezit ten opzichte van
de beschikbare parkeerplaatsen. Dit zorgt voor parkeeroverlast.

Overlast stadsstrand Indië

In de zomer trekt het stadsstrand veel gasten. Dit kan voor
overlast zorgen voor de buurt.

Noorderkwartier

Veerkrachtkaart 2018

Kijk op de wijk analyse | 24

Wijkkompas 2021
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte
Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
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Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen
TE HUUR

Bevolking gegroeid
met 9%

15-24 jarigen
grootste groei

Groei eenpersoons
huishoudens en
huishoudens
met kinderen

Afname aandeel
huur
corporatie

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Toename aandeel
overige verhuurders

Uitkeringen a.o.
bijstand ww
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Noorderkwartier
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Kijk op de wijk
Door 43 bewoners

Door de partners

Vragen uit de enquête
Parkeerdruk in de Haghoek en Indië is hoog. Relatief
veel autobezit t.o.v. beschikbare parkeerplaatsen.

In de wijk zijn veel instellingen voor jeugdzorg.
Dit verklaart de uitschieter 'jeugdzorg' in de
urgentiescore.

Ik ben blij met mijn familie, vrienden en de
mensen in de wijk
Soms alleen en eenzaam

Het aantal ‘reguliere’ hulpvragen bij sociaal
wijkteam vergelijkbaar met andere wijken.
De wijk kent weinig multi-problematiek.

Gebruik stadsstrand Indië vraagt om aandacht. De inzet
van de afgelopen jaren tegen overlast graag voortzetten.

De mensen die wonen in de portiekflats van de woningstichting kennen elkaar en letten in positieve zin op elkaar.

👆

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk
Heerlijke wijk. Ik zie alleen parkeerproblemen in meerdere straten. De smalle straten zijn berekend op 1 auto per
adres, maar 2-3 auto’s per adres zijn tegenwoordig geen
uitzondering.

Buurtfeestjes en -activiteiten worden hier per
straat georganiseerd. Niet elke straat doet dit. Ik
zou het wel leuk vinden en volgens mij wel meer
mensen.

Verhuizen? Liever niet, zie graag en Knarrenhof in mijn wijk
verrijzen, voor de nabije toekomst.
Indië is een wijk in aanbouw. De nieuwe bewoners
wonen hier nog geen 2 jaar

Genoeg mensen om me
heen

Ik denk eraan te verhuizen uit mijn buurt
Zeker niet

Liever gisteren nog!

👆
Mijn wijk is een veilige wijk
Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Kun je (of jouw huishouden) rondkomen van jouw
inkomen?
Kost veel moeite

Onze straat zit vol kuilen, die her en der gerepareerd worden, vervolgens weer inzakken, dus wat
groter onderhoud is nodig.

Makkelijk

👆
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Ossenkoppeler
hoek
De Ossenkoppelerhoek is gebouwd in de jaren vijftig en zestig.
De enorme woningnood na de oorlogsjaren, vereiste grootschalige
oplossingen. En kenmerkend voor die tijd is de wijk gebouwd in
een stempelstructuur. Deze structuur bestaat uit herhalingen in
het ontwerp van een woonwijk waarbij portiekflats (zonder lift)
worden afgewisseld met laagbouw. De wijk bestaat daarmee uit
verschillende buurten die onderling sterk van elkaar verschillen.
De wijk bestaat uit de buurten Beeklust, Ossenkoppelerhoek West,
Midden, Noord, Zuid en Oost en Boomsplaats. Er wonen zowel
authentieke Almeloërs als Almeloërs met een migratieachtergrond.
De wijk heeft een goed bezocht winkelcentrum aan het Vincent van
Gogplein. Sfeerbepalend element in de wijk is het Beeklustpark, dat
deel uitmaakt van één van de groene longen van de stad. Naast het
park ligt een veel bezochte kinderboerderij. Op het Rembrandtveld vinden regelmatig stedelijke evenementen plaats zoals de jaarlijkse kermis.

De woningbouwcorporaties hebben de wijk de afgelopen jaren een
fysieke impuls gegeven. Er zijn meerdere portiekflats en kleinere woningen gesloopt en nieuwe appartementencomplexen gebouwd: Beekrede,
Beeklust en de Titus Brandsmahof. Beter Wonen is gestart met de verduurzaming en grootschalige renovatie van woningen en portiekflats.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Jeugd en jeugdhulp

In meerdere buurten leven kinderen in armoede en is er
behoefte aan activiteiten voor en hulp aan jeugd.

Veerkracht

De wijk kent een concentratie van kwetsbare huishoudens
met een laag inkomen. Ook gaat het straatbeeld achteruit.
Er is sprake van verminderde sociale cohesie en er zijn
signalen dat de leefbaarheid afneemt.

Sociale veiligheid

In de afgelopen jaren hebben er meerdere incidenten
plaatsgevonden met personen met verward gedrag.
Dit zorgt bij andere wijkbewoners voor een gevoel van
onveiligheid. Ook ervaren bewoners drugsoverlast.

Ossenkoppelerhoek

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema

Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte

Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Aantal kinderen
0-14 neemt af

Aantal jonge gezinnen
(25-45 jaar) neemt af

0-44 jaar neemt af

45 jaar en ouder
neemt toe.

Uitkeringen a.o.
bijstand ww

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ossenkoppelerhoek

Kijk op de wijk analyse | 28

Kijk op de wijk
Door 53 bewoners

Door de partners

Vragen uit de enquête
We zien inwoners in de overlevingsstand.

We zien op buurtniveau verloedering, drugsoverlast,
huiselijk geweld.

In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

👆

Als je wilt en de kansen ziet is het een superwijk.

opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Verwarde personen op straat en in het nieuws geven
een onveilig gevoel.
24 jaar geleden was het een buurt, noaberschap. Nu is
het ieder voor zich. Ik ken bijna niemand in de straat.

Winkelcentrum Vincent van Goghplein,
Beeklustpark, kinderboerderij zijn pareltjes.

Er zijn tegenstrijdigheden in het ervaren van
noaberschap. De ervaring leert: als je iets wilt
moet je mensen persoonlijk benaderen, dan
komen ze wel.

Mijn wijk is een veilige wijk
Ik woon mijn leven lang hier in de straat.

Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Ik voel me niet per sé onveilig, maar veel verwaarlozing voelt
niet prettig.

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Aandacht voor mensen met psychische problemen.

Ik mis van alles

Alles in de buurt

👆
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Schelfhorst
De Schelfhorst heeft het op een na grootste inwonersaantal
van Almelo en is gebouwd in de jaren zeventig. Het heeft de
kenmerken van een bloemkoolwijk: laagbouw, groen en hofjes.
Alles wat de bewoner dagelijks nodig heeft, is er te
vinden. Het winkelcentrum met ruime parkeervoorziening
wordt druk bezocht, ook door bewoners uit de omgeving. De
gecombineerde zorgvoorziening (HOED), de sporthal, woonen zorgcentrum Friso, scholen en een druk bezocht wijkcentrum (de Schelf) bindt bewoners.

Het multifunctionele sportpark aan de noordkant, met als
prominente bespeler Omnisportvereniging Prins Hendrik,
biedt ook ruimte aan tennis en golf. Het Schelfhorstpark
wordt intensief door wijkbewoners gebruikt. Ook vinden er
stedelijke evenementen plaats.

Mooie waterpartijen, zoals het Lateraalkanaal, biedt
recreatie- en vismogelijkheden. Koeien lopen hier vrij rond, de
kruidentuin is een aangename plek voor vrijwilligers en liefhebbers.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Gezondheid

De Schelfhorst vergrijst, aldus bewoners en professionals. Er
zijn weinig geschikte woningen voor deze doelgroep.

Openbare ruimte

Delen van de wijk worden als onverzorgd en gedateerd
gezien: zwerfafval op straat en op gras, graffiti, voetpaden,
parkeerproblematiek, verouderde speeltuintjes en het groen.
Het Schelfhorstpark is de kracht van de wijk, andere
belangrijke plekken zijn het winkelcentrum, de skatebaan en
het Cruyff court.

Leefbaarheid

In de omgeving van de buurt Drakensteyn is de veerkracht
laag. Het aantal kwetsbare bewoners neemt sterk toe in
combinatie met meer overlast en onveiligheid. Er staan
relatief veel woningen op weinig oppervlak (flats), veel sociale
huur, een hoge verhuisgraad en mensen zetten zich minder in
dan in andere buurten. Ten slotte kent deze buurt een
uitstraling met veel steen, (kapot) asfalt, veel auto’s en weinig
(of gedateerd) groen.

Veiligheid

Een terugkerend onderwerp is gevoelens van sociale
onveiligheid. Hierbij valt te denken aan de inrichting van
hofjes dat zorgt voor donkere, onoverzichtelijke plekken en
op bepaalde plekken staan regelmatig jeugdgroepen.

Schelfhorst

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas
Thema
Leefbaarheid

Indicator

Weinig urgent

Zeer urgent

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte
Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit
Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Opvallende kengetallen '15 - '20

Jeugdzorg

WMO

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
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Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik
Gasverbruik

TE HUUR

Duidelijke stijging
aantal ouderen

Aantal huishoudens
met kinderen neemt
af

Aantal eenpersoons
huishoudens neemt toe

Aandeel huur
corporatie
afgenomen

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief
Uitkeringen a.o.
bijstand ww
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Schelfhorst
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Kijk op de wijk
Door 113 bewoners

Door de partners
Veel mensen blijven lang in hun koopwoning wonen, ze
willen wel verhuizen, maar huis is afbetaald, bekenden
wonen in de buurt en staan niet ingeschreven bij de
woningbouw.

Het Schelfhorstpark is dé kracht van de wijk andere belangrijke plekken zijn het winkelcentrum, de skatebaan en
Cruijff Courtpart.

Vragen uit de enquête
In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

Ouderen zijn minder mobiel, gaan zelf minder naar de
winkel en kinderen doen de boodschappen. Dementerenden wonen tegenwoordig heel lang thuis, dat
leidt overbelasting voor mantelzorgers.

De kracht van de huiskamers is dat ze in de wijk
zijn, maar mensen ervaren een drempel om van
de huiskamers gebruik te maken. Depressies en
alcoholgebruik gaan samen met sociaal isolement en
zijn relevante thema’s bij eenzaamheid/participatie.

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

👆

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Wij wonen al 35 jaar in deze straat met veel plezier en
alle gemakken op loopafstand.

Zouden wel kleiner willen wonen over 2 jaar. Maar
de huurprijzen zijn veel te hoog voor ons.

Mijn wijk is een veilige wijk
Kan echt beter

Voor jongeren is veel te weinig te doen, ze vervelen
zich. Er zijn maar een paar plekken waar ze
kunnen hangen zoals bijvoorbeeld de skatebaan,
echter die is heel oud. Hoge cijfers jeugdhulp
wordt niet begrepen.

Problematiek speelt zich binnenshuis af.
Wijk met twee gezichten koopwoningen en
sociale huurwoningen.

👆

Buren snappen niet meer wat geven en nemen is als je in een
gehorige flat woont.

Er is totaal niets te doen voor de jeugd en daardoor is er weer overlast van hangjongeren in de
wijk.

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels, speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Ik mis van alles

Ik merk dat hier veel vuil op straat ligt. Er mag wel
meer gewerkt worden aan een strakke en nette
uitstraling van de wijk.

Ja, tuurlijk

Alles in de buurt

👆
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Sluitersveld
Sluitersveld is een wijk met veel gezichten. Enerzijds is het
van oorsprong een volkswijk en anderszijds kent het
nieuwbouwbuurten. Het noaberschap is in delen van de
wijk goed te zien.
De oorspronkelijke volkswijk maakt steeds meer plaats
voor een breed aanbod van leven, welzijn en welbevinden
en vormt een voorbeeld van een woon- en winkel/voorzieningenwijk. Woningcorporatie Sint Joseph heeft vanaf
2000 in de buurt Ootmarsumsetraat e.o. grootschalige
renovaties uitgevoerd en veel nieuw gebouwd. Met behoud
van oude waarden (straatnamen en bouwstijlen) is de
wijk gedeeltelijk gemoderniseerd.

Ook onderdeel van de wijk zijn de buurten Almelo
Noordoost en Markgraven. Deze buurten vallen op
vanwege hun grote veerkracht. Almelo Noordoost is een
nieuwbouwwijk in ontwikkeling. Gelegen in een weids
landschap aan de rand van de wijk. De Markgraven is
eveneens onderdeel van Sluitersveld, ook al lijkt dat van
buitenaf niet zo.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Preventie en gezondheid

Veiligheid

Armoede
Woonoverlast
De tegenstelling tussen arm en rijk is groot. Er wonen veel

Leefbaarheid

Opvallend is het hoge beroep op jeugdhulp. In delen van de wijk
is er een grote groep kwetsbare mensen. Problemen die we zien
hebben te maken met drugs, alcohol, tabak en overgewicht.

mensen met lage inkomens (werkloosheid en uitkeringen) en
kinderen die opgroeien in armoede. Dit is een uitdaging om
dit te doorbreken bij de volgende generatie. Vanwege slecht
geïsoleerde woningen is er risico op energiearmoede.

Er gebeurt veel op het gebied van veiligheid, zoals criminaliteit, drugsoverlast, woninginbraken en er is burenoverlast en er zijn personen met verward gedrag. Ook wordt er
verkeersonveiligheid ervaren.

Er zijn twee buurten die er op leefbaarheid (negatief) uit springen. In de Rumerslanden is de woonomgeving aanzienlijk verbeterd, maar er is sprake van een concentratie van kwetsbare
huishoudens. In de Wester-Sluitersveldlanden is de uitstraling
van de buurt grauw en grijs, het ontbreekt aan groen en aan
speelgelegenheden voor kinderen. Er zijn veel alleenstaanden,
weinig sociaal contact onderling en er zijn weinig mensen (en
kinderen) op straat.

Sluitersveld

Veerkrachtkaart 2018
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Thema

Leefbaarheid

Indicator

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte

Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

TE HUUR

Aantal inwoners
toegenomen

Sterke stijging
leeftijdsgroep
15-25 en 65+

Aantal huishoudens
toegenomen

Aandeel meergezinswoningen
en corporatiewoningen
afgenomen

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief
Uitkeringen a.o.
bijstand ww

Weinig urgent

Zeer urgent

Sluitersveld
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Kijk op de wijk
Door 77 bewoners

Door de partners

Vragen uit de enquête
Wijk heeft verschillende buurten met eigen problematiek en culturen. De tegenstelling tussen arm en
rijk valt op, armoede lijkt te verergeren en problemen
worden overgedragen van generatie op generatie.

Kinderen die uitstromen naar HAVO/VWO stromen
snel weer af. Een betere begeleiding zou wenselijk
zijn, wanneer ouders dat niet zelf kunnen.

Indruk is stijging aantal jonge kwetsbare gezinnen.
In de kwetsbare plekken van de wijk zien we armoede,
prostitutie, onderhuur en veel bewindvoering.
Ook laaggeletterdheid is een probleem.

Het winkelgebied rond het Eskerplein en de
Ootmarsumsestraat is een kracht van de wijk.

Nee

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk
Van oudsher een hechte buurt, waar familie, bekenden
en buren klaar staan voor elkaar. Zowel de nieuwkomers
als de mensen die er al wonen. Naoberschap leeft hier
(Rumerslanden) nog.

[…] dank aan […] groenvoorziening: die hebben het
braakliggend terrein omgetoverd tot een bloemenzee waar je lekker langs en door kunt wandelen […].

Participatie in (vrijwilligers)werk is minimaal,
er zitten veel mensen in de bijstand.

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

👆

Verduurzaming loopt achter, huizen zijn niet goed
geïsoleerd. Er is risico op energiearmoede.

Qua gezondheid zien we veel tabak- en alcoholgebruik, veel COPD en het overgewicht neemt toe.
Voor de jeugd is het van belang om actief aanbod
aan te bieden op playgrounds, anders worden ze
niet gebruikt.

In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar

Doe in de avond de deur niet open als de bel gaat.

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆
Mijn wijk is een veilige wijk
Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Ik heb een houten vloer in de woonkamer, tja daar
valt niet tegenaan te isoleren, en ook al heb ik alle
ramen, deuren en roosters dicht, dan nog klapperen de deuren en wapperen de kaarsjes in huis.

Ik mis van alles

Alles in de buurt

👆

Kijk op de wijk analyse | 35

Wierdensehoek
De Wierdensehoek bestaat uit de buurten Aalderinkshoek,
Kerkelanden, Rohof (deze naam wordt ook gebruikt voor
een deel van het Nieuwstraatkwartier), en het buitengebied Westelijke groene long.
De Kerkelanden is een vroeg naoorlogse wederopbouw
wijk. Aan de rand staat de hoofdvestiging van het ROC
van Twente. Tegenover het ROC staat de huidige Yunus
Emre-moskee. Aan de Thorbeckelaan is een begeleid
wonen complex van het RIBW. Op het Bellavistaterrein
verrijst de nieuwe moskee.

Het noordwestelijke deel is dicht bebouwd met
rijwoningen, galerijflats en seniorenwoningen. In het
noordoostelijke- en zuidwestelijke deel staan grotere
eengezinswoningen, galerijflats en (zorg)appartementen,
een verzorgingstehuis en middelbare scholen.
In het zuidoostelijke deel staan (grotere) vrijstaande- en
twee-onder-één-kapwoningen.

Rohof grenst aan het Egbert Ten Cate Plantsoen en de gemeentelijke begraafplaats. Er staan voornamelijk koopwoningen uit de
jaren ’30. In de Westelijke groene long is een kleinschalig park- en
plattelandsgebied met verspreid liggende woningen en enkele
boerderijen.
Delen zijn eigendom van de graaf, andere delen behoren tot het
Landgoed Bellinckhof.

Aalderinkshoek is een ’60 jaren uitbreidingswijk.
Centraal ligt het winkelcentrum, MFA Eninver ligt aan de
rand. Brede groenstroken verdelen de wijk in vier buurten

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Veerkracht

De wijk kent een concentratie van kwetsbare huishoudens met een laag inkomen. Er
is sprake van overerving van armoede. Er
wordt veel gebruik gemaakt van zorg. Ook
speelt alcohol- en drugsproblematiek.

Culturele diversiteit

Openbare ruimte

In de wijk wonen zijn veel bewoners met verschil-

Er zijn zorgen over de verloedering van de open-

lende culturele achtergronden. De verschillen

bare ruimte. Het dumpen van (grof) afval is een

tussen normen, waarden en gewoonten leidt

zorg in zowel Kerkelanden Aalderinkshoek.

tussen bewoners met verschillende culturele

Inwoners van de Aalderinkshoek ervaren verkeers-

achtergronden tot onderling tot onbegrip. Ook

onveiligheid, vooral rondom het Alma-college.

hebben veel bewoners een taalachterstand.

Ook ervaren bewoners een tekort aan parkeerplekken en wordt er te hard gereden.

Jeugd

Veiligheid (Woonoverlast)

In de wijk wonen veel jongeren die opgroeien in

Mensen uit delen van de wijken ervaren veel

kwetsbare gezinnen. Dit vergroot de kans op

overlast en gevoelens van overlast, onder ande-

schooluitval en het ontbreken van een goede

re omdat er veel vormen van overbewoning en

startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

begeleid wonen voorkomen.

Wierdensehoek

Veerkrachtkaart 2018
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Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Toename aantal eenpersoons huishoudens

Afname jonge
kinderen en aantal
jongvolwassenen
(25 -44 jr)

Aantal huishoudens
zonder kinderen
gedaald

Woningen lijken
leeg te staan

25% inwoners is 65+

Uitkeringen a.o.
bijstand ww
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Wierdensehoek

Kijk op de wijk analyse | 37

Kijk op de wijk
Door 52 bewoners

Door de partners
Afvaldumping, daar zouden ze echt iets aan moeten
doen. Met enige regelmaat zie je tot complete huisraden
op straat staan.
Delen van de wijk zijn echt gesloten gemeenschappen,
waar het moeilijk is om vertrouwen te winnen.
Culturele verschillen tussen bewonersgroepen
versterken dat nog eens.

Vragen uit de enquête
In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar
Nee

Taalachterstand en of analfabetisme maakt het
communiceren soms moeilijk.

Het Eiland, dat is een wel erg kwetsbaar gedeelte van de
wijk. Woningen die worden opgekocht door beleggers,
overbewoning, kwetsbare mensen die er komen wonen. De
oudere bewoners voelen zich er niet veilig en prettig meer.
Ook ken ik relatief veel jongeren die weinig toekomst
perspectief zien, dealen lijkt dan een makkelijke manier om
geld te verdienen.

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Ik woon niet in de Wierdensehoek, ik woon in de
Kerkelanden.

Mijn wijk is een veilige wijk
De jongeren kunnen zich amper vermaken in onze wijk.
Graag ook meer toezicht op jongeren, ze zijn actief op
gebied van drugs. En zorg voor financiële tegemoetkoming
voor huishoudens met een laag inkomen.

Er zijn een aantal huishoudens waar meerdere problemen
samenkomen: gebroken gezinnen geldproblemen, alcoholof drugsgebruik. In delen van de Kerkelanden en
Aalderinkshoek wonen kwetsbare mensen die veel
(complexe) zorg nodig hebben. Dat alles legt ook druk op de
leefomgeving en kan zorgen voor spanningen in de buurt.

👆

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk
Er wordt nog steeds hard gereden op de Apollolaan en
Cesar Frankstraat. Vooral in de zomer veel lawaai van
motoren die het gas volop opentrekken. Wij kunnen dan
eigenlijk niet op het balkon zitten. Een totale 30 km wijk
zou goed kunnen zijn.

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

Steeds meer mensen in mijn straat komen uit
buitenland en kunnen geen Nederlands. Wat
minder arbeidsmigranten en de huisjesmelkers
harder aanpakken zou helpen.

Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Ik mis van alles

Veel zwerfvuil, onkruid en veel bewoners zetten de afvalbakken in
de gangetjes achter de schuur in plaats van in hun tuin. Of dumpen
daar hun grofvuil maandenlang. Kliko's staan dagen na de ophaaldag nog aan de weg. Geen gezicht.

Alles in de buurt

👆
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Windmolenbroek
Het Windmolenbroek is de grootste wijk van Almelo met
bijna 14.000 inwoners. De aanleg begon rond 1980,
enkele jaren geleden zijn nog nieuwe woningen opgeleverd
in de buurt Nijrees.
Nijrees en Groeneveld horen volgens het CBS tot Het
Windmolenbroek. In de beleving van bewoners zijn dit
aparte buurten. Aan de westkant is de wijk begrensd
door het Twentekanaal, in het zuiden door de A35.
Bewoners roemen het groene karakter van de wijk,
maar vinden het onderhoud aan de openbare ruimte
onvoldoende.

Het Windmolenbroek kent verschillende woonbuurten,
ieder met eigen karakter. Groenstroken, waterpartijen en
brede, met bomen en houtwallen omzoomde fietspaden
scheiden de buurten van elkaar. Opvallend is het vrijwel
ontbreken van hoogbouw. Centraal ligt het kleine
winkelcentrum De Gors.

Het oudste deel is een mix van rij- en duplexwoningen
en twee-onder-een-kappers. Andere delen zijn ruimtelijk
van opzet. Daar staan voornamelijk twee-onder-eenkap- en vrijstaande woningen.
Aan de rand een klein bedrijventerrein met dienstverlenende bedrijven en handelsondernemingen. Opvallend
is het ziekenhuis ZGT met daarachter wijkcentrum
’t Möllnwiek.

Uitdagingen en thema’s voor de komende jaren
Jeugd

Op verschillende plekken in de wijk komen groepen jongeren
samen. Dit leidt soms tot geluidsoverlast, zwerfafval en vernielingen. Er is een grote vraag naar jeugdzorg.

Parkeren

Met name uit het oude deel van het Windmolenbroek komen
regelmatig geluiden over te weinig parkeerruimte.

Leefbaarheid

In sommige buurten wonen meer mensen in een kwetsbare
situatie. Eenzaamheid, armoede en verslavingsproblematiek
komen er vaker voor. Dit leidt ook tot gevoelens en meldingen
van onveiligheid uit de buurt.

Windmoelenbroek

Veerkrachtkaart 2018
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Wijkkompas 2021
Thema

Leefbaarheid

Indicator

Leefbaarheid

Meldingen
openbare ruimte

Woonduur

Veiligheid

Onveiligheid door
criminaliteit

Overlast drugs

Woninginbraken

Gezondheid
en welzijn

Jeugdzorg

WMO

Opvallende kengetallen '15 - '20

Een gedetailleerd overzicht van kengetallen staan in de
bijlage op pagina 41

Duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik

Gasverbruik

Arbeid en
inkomen

Huishoudens laag
inkomen objectief
Kinderen in armoede
objectief

Afname aantal jonge
kinderen

Toename 65+-ers

Toename aantal eenpersoonshuishoudens
en huishoudens zonder
kinderen

Groot aantal
koopwoningen

Uitkeringen a.o.
bijstand ww

Weinig urgent

Zeer urgent

Windmoelenbroek
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Kijk op de wijk
Door 163 bewoners

Door de partners

Vragen uit de enquête
In mijn wijk kijken mensen naar elkaar om en
zorgen voor elkaar

De wijk als geheel heeft een gemêleerde bewonerssamenstelling,
maar er zijn wel verschillen tussen de verschillende buurten.

Nee

Er wordt volop
mantelzorg geleverd

👆
Het Windmolenbroek is een mooie nette wijk met veel
groen en water en de nodige speelgelegenheden. Je kunt
er mooi wandelen langs het kanaal. Over het algemeen
wonen de mensen er plezierig en zijn ze tevreden.

Opvallende vragen en
quotes uit de wijk

Er zijn veel bomen, heggen en grasveldjes in
mijn omgeving
Waar dan?

Zeker!

👆

Mensen moeten meer naar elkaar omkijken. Iedereen
gaat zijn eigen weg, er wordt niets voor elkaar gedaan.

Mijn wijk is een veilige wijk
Met name in de buurt Zeven Bosjes lijken wat meer
kwetsbare mensen te wonen, jongvolwassenen die
moeite hebben hun maatschappelijke leven op de
rails te krijgen. Daar is ook overlastproblematiek,
soms drugs- of alcohol gerelateerd. Doordat de
mensen van het Windmolenbroek over het algemeen
wat individualistischer ingesteld zijn, komen met
name die kwetsbare bewoners eerder in de knel.

Ik denk dat er meer aandacht voor jongeren moet
zijn, ze hebben een eigen plek nodig. En een hondenspeelveld in de wijk, dat zou ook fijn zijn.

Het Noaberhoes is een mooi initiatief, dat verdient echt een
plek in onze wijk.

Kan echt beter

Ja, tuurlijk

👆

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb:

winkels speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten op het
openbaar vervoer
Er is verloedering en daardoor scheefgroei tussen
de oudere buurten met de goedkopere woningen
(Zeven Bosjes e.o.) en de buurten met vrijstaande
en twee-onder-een-kapwoningen. Mensen hebben
steeds minder het gevoel bij één wijk te horen.

Ik mis van alles

Alles in de buurt

👆
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Kengetallen Almelo
Almelo
Inwoners

Aadorp

Binnenstad

Bornerbroek

De Riet

Nieuwstraat
kwartier

Hofkamp

Ossenkoppelerhoek

Noorderkwartier

Schelfhorst

Sluiterveld

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

5.530

6%

1.925

6%

7.060

2%

3.565

0%

3.100

-5%

5.605

9%

6.885

-4%

10.835

-4%

6.335

7%

Aantal inwoners

#

73.095

2%

1.560

2%

0 t/m 14 jaar

%

16%

-8%

16%

-14%

8%

-8%

19%

6%

15%

-15%

18%

-14%

18%

-7%

16%

5%

17%

-14%

15%

-16%

16%

0%

15-24 jaar

%

12%

10%

14%

23%

11%

20%

11%

17%

11%

2%

12%

22%

11%

-10%

12%

17%

13%

-1%

12%

0%

12%

15%

25-44 jaar

%

24%

-5%

18%

-5%

25%

4%

22%

-1%

28%

1%

21%

-22%

27%

-12%

23%

7%

30%

-15%

20%

-8%

25%

6%

45-64 jaar

%

28%

4%

31%

6%

26%

4%

29%

5%

27%

8%

30%

15%

28%

-1%

26%

8%

26%

7%

28%

-9%

28%

7%

65+ jaar

%

20%

8%

21%

0%

30%

8%

20%

9%

18%

11%

19%

-1%

16%

8%

23%

10%

15%

4%

25%

12%

19%

11%

Aantal huishoudens

#

32.710

4%

600

3%

3.380

9%

715

5%

3.270

5%

1.545

4%

1.430

-1%

2.425

8%

3.265

-2%

4.610

0%

2.820

8%

Eenpersoons

%

36%

9%

20%

8%

59%

15%

22%

3%

40%

14%

35%

14%

40%

6%

38%

10%

43%

5%

30%

6%

36%

10%

Huishoudens met kinderen

%

36%

1%

43%

8%

16%

-2%

45%

8%

33%

-5%

37%

3%

36%

-10%

33%

12%

36%

-2%

37%

-5%

35%

7%

Huishoudens zonder kinderen

%

28%

-1%

36%

-7%

25%

2%

33%

6%

27%

7%

28%

-7%

24%

0%

29%

1%

22%

-16%

33%

0%

28%

7%

Aantal woningen

#

33.472

4%

582

1%

3.500

5%

749

6%

3.465

6%

1.603

5%

1.444

0%

2.504

8%

3.329

-1%

4.697

0%

2.902

6%

Eengezinswoning

%

73%

-1%

97%

-1%

29%

-7%

80%

1%

74%

-1%

72%

-3%

92%

0%

73%

0%

63%

2%

83%

0%

65%

3%

Meergezinswoning

%

27%

4%

3%

33%

71%

3%

20%

-5%

26%

4%

28%

7%

8%

0%

27%

0%

37%

-3%

17%

0%

35%

-6%

Koopwoning

%

56%

-1%

77%

0%

28%

-4%

77%

3%

43%

-7%

68%

-4%

39%

-3%

68%

-1%

42%

-2%

62%

2%

48%

6%

Huurwoning corporatie

%

33%

-4%

18%

0%

48%

-8%

10%

-10%

43%

-7%

19%

5%

51%

-2%

20%

-15%

49%

2%

30%

-3%

44%

-11%

Huurwoning overig

%

10%

12%

5%

20%

24%

21%

13%

0%

14%

50%

13%

23%

10%

20%

12%

25%

8%

0%

8%

0%

7%

29%

Huishoudens

Woningen

Wierdensehoek
Inwoners

Windmolenbroek

2020

≥ 2015

2020

≥ 2015

Aantal inwoners

#

6.615

-1%

14.080

1%

0 t/m 14 jaar

%

16%

-4%

17%

-16%

15-24 jaar

%

12%

2%

14%

9%

25-44 jaar

%

23%

-5%

23%

-5%

45-64 jaar

%

25%

3%

32%

0%

65+ jaar

%

24%

-2%

14%

24%

Huishoudens
Aantal huishoudens

#

3.070

4%

5.580

4%

Eenpersoons

%

42%

12%

23%

10%

Huishoudens met kinderen

%

33%

1%

45%

-1%

Huishoudens zonder kinderen

%

25%

-6%

31%

6%

Aantal woningen

#

3.134

5%

5.563

3%

Eengezinswoning

%

59%

-7%

92%

0%

Meergezinswoning

%

41%

10%

8%

0%

Koopwoning

%

44%

-5%

79%

3%

Huurwoning corporatie

%

48%

4%

17%

-6%

Huurwoning overig

%

7%

-14%

4%

-25%

Woningen

De wijken van Almelo

Zo werkt de tabel

1.

Voorbeeld inwoners:
Deze tabel geeft het aantal inwoners
van Almelo en de onderlinge verdeling
naar leeftijdsgroep weer. Er wordt een
vergelijk gemaakt tussen het inwoneraantal in 2020 met 2015.
Het inwoneraantal in Almelo in 2020
is 73.095. Dat is 2% groei ten opzichte
van 2015. In 2020 is 16% van 73.095
inwoners 0 t/m 14 jaar. Een daling van
8% ten opzichte van 2015. Het inwoneraantal in Almelo in 2020 is 73.095.
Dat is 2% groei ten opzichte van 2015.
In 2020 is 16% van 73.095 inwoners 0
t/m 14 jaar. Dat is een daling van 8%
ten opzichte van 2015.

Aadorp

1

9

10

7

2. Binnenstad
3. Bornerbroek
4. De Riet
5. Hofkamp

2

11

6
8

6. Nieuwstraatkwartier
7.

Noorderkwartier

8. Ossenkoppelerhoek

12

9. Schelfhorst
10. Sluitersveld
11. Wierdensehoek
Bron: Wijkkompas 2021
https://public.tableau.com/app/
profile/try5613/viz/Wijkkompas_Almelo_20210910_concept/Intro?publish=yes

12. Windmolenbroek

3

5
4

Kijk op de wijk analyse | 42

Resultaten enquête
Legenda
1

Aadorp

2

Binnenstad

3

Bornerbroek

4

De Riet

5

Hofkamp

6

Nieuwstraatkwartier

7

Noorderkwartier

8

Ossenkoppelerhoek

9

Schelfhorst

10

Sluitersveld

11

Wierdensehoek

12

Windmolenbroek
Gemiddelde

😁
😡

😁
😡
😁

Ik ben blij met mijn familie, vrienden en
de mensen in mijn wijk

Er is in de wijk genoeg te doen voor
kinderen en jongeren

In mijn wijk kijken mensen naar elkaar
om en zorgen voor elkaar

In mijn straat hebben de mensen
contact met elkaar

Zeker weten dat ik niet verhuis uit mijn
buurt

Er zijn veel bomen, heggen en
grasveldjes in mijn omgeving

Inwoners in mijn wijk doen
vrijwilligerswerk

Mijn wijk is een veilige wijk

Mijn huis is voldoende geïsoleerd

Kun je (of jouw huishouden) rondkomen
van het inkomen?

😡
In mijn wijk wordt regelmatig iets georganiseerd,
zoals een buurtfeest, opruimmiddag of activiteit
op Koningsdag

Mijn wijk is een mix van gezinnen,
jongeren, ouderen en alleenstaanden

Mijn wijk heeft alles wat ik nodig heb: winkels
speeltuinen, wijkcentra en is goed aangesloten
op het openbaar vervoer
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4

Almelo
buurten
en wijken

3

7

Noorderkwartier

2

Binnenstad

8

Ossenkoppelerhoek

3

Bornerbroek

9

Schelfhorst

4

De Riet

10

Sluitersveld

5

Hofkamp

11

Wierdensehoek

Nieuwstraatkwartier

12

1.
2.
3.
4.
5.

5

2

3
1

Nieuwstraat
kwartier

5

Hofkamp-Oost
Hofkamp-West
Kollenveld-Bolkshoek
Paradijs
Verspreide huizen

1.
2.
3.
4.

6

Achterlanden en omgeving
Nieuwstraat en omgeving
Witvoet en omgeving
Wonde en omgeving

5

2
3

4

1

6

2

3

4
1
2

Aadorp

6

4

1

De wijken van Almelo
1

Hofkamp

7

1

4

1.
2.
3.
4.

2

3
6

3

8

5
1
3

1

4

6
2

3

7

4
3

5

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

1
1

5

Ossenkoppelerhoek

2

4

2

3

2

Parkweg en omgeving
Vriezenveenseweg e.o. Haghoek Oost
Vriezenveenseweg e.o. Haghoek West
Verrspreide huizen (w.o. Indië)

5

2

4

6

7

1
7

Windmolenbroek

Noorderkwartier

8

Beeklust
Boomsplaats
Ossenkoppelerhoek Midden-Noord
Ossenkoppelerhoek Midden-Zuid
Ossenkoppelerhoek Oost
Ossenkoppelerhoek West

8
4

Aadorp
1.
2.
3.
4.

Aadorp-Oost
Aadorp-West
Bedrijvenpark Twente
Verspreide huizen

Binnenstad
1.
2.
3.
4.

Bornerbroek

1

2

Binnenstad-Noord
Binnenstad-Zuid
Java en omgeving
Ulk en omgeving

1.
2.

3

Bornerbroek
Verspreide huizen

6

5

10

7

8

3
9
1

De Riet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schelfhorst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sluitersveld

9

Drakensteyn en omgeving
Havezathe
Schelfhorst-Noordoost
Schelfhorst-Noordwest
Scheflhorst-Zuidoost
Schelfhorst-Zuidwest
Veenelanden

1.
2.
3.
4.
5.

10

Markgraven
Ootmarsumsestraat en
omgeving
Rumerslanden
Wester-Sluitersveldlanden
Verspreide huizen

4

Arendsboer e.o. Noord
Arendsboer e.o. Zuid
Bornsestraat e.o. Midden
Bornsestraat e.o. Zuid
Nieuwland
Riet Noord
Riet Zuid
Verspreide huizen

2

1

Wierdensehoek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11

Aalderinkshoek Noordoost
Aalderinkshoek Noordwest
Aalderinkshoek Zuidoost
Aalderinkshoek Zuidwest
Dijkstraat en omgeving
Kerkelanden
Rohof en omgeving
Verspreide huizen

Windmolenbroek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De grens
Groeneveld
Huttenveld
Kanaalzijde
Leemslagen-Noord
Leemslagen-Oost
Leemslagen-Zuid
Nijrees
Zeven bosjes
Verspreide huizen

12

