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'De huiskamer van Slangenbeek? Nee!'
wijkcentrum krijgt een zesje

WIJKRAADVOORZITTER BOB ESKES VOOR SLANGENBEEK. DAAR MOET NAAR ZIJN MENING EN DAT VAN DE WIJKBEWONERS HET NODIGE AAN GEBEUREN. FOTO RIKKERT HARINK

Ongezellig en gedateerd. Het wijkcentrum Slangenbeek voldoet
niet aan de wensen en behoeftes van de wijkbewoners. "We zijn
best een beetje jaloers op het kulturhus in de Hasseler Es."
Van JAN ANKONE
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Een schamel zesje. Dat is het gemiddelde rapportcijfer waarmee bewoners
van Slangenbeek hun wijkcentrum waarderen. Meer dan de helft geeft
een 6 of lager. Dat blijkt uit een enquête die eerder dit jaar op initiatief
van de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord (SWHN) en de wijkraad Slangenbeek is gehouden.
'Ons wijkcentrum is niet goed toegankelijk, niet laagdrempelig en niet
uitnodigend', is de conclusie. Bob Eskes is voorzitter van de wijkraad. Hij
is niet geschrokken van de uitkomsten van de enquête. "Er kwam precies
uit wat we al verwachtten. Hiermee is het nu ook onderbouwd", zegt hij.
Slangenbeek is de grootste wijk in Hengelo. Toch wordt het wijkcentrum
in vergelijking met het Kulturhus Hasselo, de Sterrentuin en de Hengelose Es slecht bezocht. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in
de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Wat mankeert er aan het
wijkcentrum en wat moet er veranderen?
Uit de enquête blijkt dat er in Slangenbeek wel behoefte bestaat aan een
plek om elkaar te ontmoeten. "Maar het wijkcentrum functioneert niet
als zodanig", aldus Eskes. De aangrenzende sporthal wordt bijvoorbeeld
wel intensief gebruikt. Maar even gezellig nazitten na een training of een
wedstrijd in de sporthal bijvoorbeeld is niet mogelijk. Sommige teams nemen zelf maar een kratje bier mee, voor die 'derde helft' in de
kleedkamer.
Direct naar huis
Een citaat uit het rapport: 'Nu gaat iedereen direct naar huis, omdat een
gezellige ruimte ontbreekt. Denk aan de ouders die zitten te wachten tot
hun kinderen klaar zijn met muziekles of een andere activiteit in het
wijkcentrum. Denk aan de personen die na een activiteit even bij elkaar
kunnen zitten. Verder zijn er ook ouderen die een ontmoetingsplek missen. Helaas biedt ons wijkcentrum deze faciliteit niet.'
Volgens wijkraadvoorzitter Eskes is er nooit moeite gedaan om het wijkcentrum aantrekkelijk te maken. "Het is wel netjes en goed onderhouden,
hoor. Maar verschrikkelijk gedateerd, jaren 80 zeg maar."
Het Kulturhus Hasselo komt uit de enquête naar voren als 'voorbeeld van
hoe het wel moet'. Eskes: "Daar zijn we best jaloers op. Daar is het gezellig, met een barretje en zitjes. Bij ons heb je dat allemaal niet. Het zou de
huiskamer van Slangenbeek moeten zijn. Maar dat is het absoluut niet."
Om het wijkcentrum aantrekkelijker te maken moet er flink wat aan het
gebouw gebeuren. De huidige indeling is onpraktisch, het interieur is toe
aan 'een forse opfrisbeurt' en er moet een dagelijkse ontmoetingsplek
worden gemaakt. Bovendien moet de activiteitenkalender meer aansluiten op de wensen van de bewoners.
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Verzoek om geld
De wijkraad en beheerder SWHN hebben de resultaten van de enquête nu
bij de gemeente neergelegd, met het verzoek om geld beschikbaar te bestellen voor de gewenste verbeteringen. Na de zomer volgt hierover nader
overleg.
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