
 
 
 
 

Wijkbeheerplan Eilermarke, 
Beekveld en Oikos 2016 - 2021 

 
Groen, schoon, veilig en sociaal! De inrichting 
en het beheer van de openbare ruimte leveren 
een belangrijke bijdrage aan een prettige 
leefomgeving. Dit wijkbeheerplan Eilermarke, 
Beekveld en Oikos voor de periode 2016 – 
2021 is gezamenlijk gemaakt door de 
bewoners van Eilermarke, Beekveld en Oikos 
en Stadsdeel Oost van de gemeente Enschede 
in samenwerking met onder andere de politie, 
de woningcorporaties en de dorpsraad 
Glanerbrug. Het laat zien wat we samen 
belangrijk vinden voor de openbare ruimte in 
Eilermarke, Beekveld en Oikos, onder het 
motto “Jij maakt de buurt!”. 
 
Wat is het wijkbeheerplan? 
U als inwoner van Eilermarke, Beekveld en 
Oikos kent de buurt als geen ander! Dagelijks 
ziet u wat er op het gebied van beheer en 
onderhoud gebeurt. Uw inzet voor de buurt is 
dus van groot belang voor het schoon, heel en 
veilig houden van de buurt Eilermarke, 
Beekveld en Oikos!  
Via een buurtenquête en een buurtwandeling 
gaven buurtbewoners Eilermarke, Beekveld en 
Oikos aan wat zij belangrijk vinden voor de 
buurt. Alle verzamelde informatie en de 
benoemde projecten vindt u terug in dit 
Wijkbeheerplan 2016-2021. 
 

 
 
 
Jij maakt de Eilermarke, Beekveld en 
Oikos 
Het wijkbeheerplan en de daarin genoemde 
acties en projecten slagen alleen met uw inzet! 
77% van uw buurtbewoners wil graag een 
bijdrage leveren aan het netjes en veilig 
houden van de buurt of doet dit al. Helpt u 
ook mee? 

 
 
 
Meldt u daarvoor aan bij Stadsdeelbeheer  
Oost via mail r.senger@enschede.nl of 
telefoonnummer 053 – 4815847 of ga naar 
www.jijmaaktdebuurt.nl Daar vindt u ook meer 
informatie over bijvoorbeeld de wijkbudgetten. 
Ook andere goede ideeën voor een prettige 
buurt zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
Informatie over de dorpsraad Glanerburg 
vindt u op: http://www.dorpsraad-glanerbrug.nl 

 
Eilermarke, Beekveld en Oikos  - 
korte inleiding 
De buurten Eilermarke, Beekveld en Oikos 
liggen ten zuiden van de Gronausestraat en 
grenzen aan de oostzijde aan Duitsland en aan 
westzijde aan de ecozone. Aan de zuidkant van 
deze buurten begint het buitengebied. 
Eilermarke, Beekveld en Oikos zijn relatief 
jonge buurten. Oikos is met ca. 20 jaar het 
oudst, Eilermarke en Beekveld zijn in de laatste 
10 jaar gebouwd. Bewoners van deze buurten 
zijn voor voorzieningen aangewezen op 
naastgelegen buurten. 
Oikos is opgezet als experimentele ecologische 
en duurzame wijk. De ca. 550 woningen zijn 
ingepast in het bestaande landschap, er zijn 
experimentele bestratingsvormen toegepast, er 
is zorgvuldig waterbeheer met wadi's en de 
woningen hebben veelal gemeenschappelijk 
tuinen. Tussen Oikos en Beekveld ligt de 
ecologische Glanerbeekzone. Beekveld 
bestaan uit ongeveer 650 voornamelijk 
koopwoningen. 
Kenmerkend voor de buurt Eilermarke zijn de 
centraal gelegen vijvers waarop het 
bovengronds regenwaterafvoersysteem van de 
wijk via wadi’s afwatert. In Eilermarke staan 
ongeveer 280 koopwoningen. 
 
Regelmatig contact met buren 
Uit de buurtenquête blijkt dat 87% van de 
bewoners in Eilermarke, Beekveld en Oikos 
regelmatig contact heeft met de buren. Ook 
vindt een meerderheid van de bewoners (68%) 
de buurt veilig. Een flink aantal bewoners heeft 
belangstelling voor buurtactiviteiten wanneer 
die georganiseerd worden. 
 
Belangrijke plekken in de buurt 
De gewaardeerde en drukbezochte plekken in 
de buurt hebben een belangrijke 
ontmoetingsfunctie voor de buurt en bewoners. 



 
 
 
 

Bewoners noemen de volgende belangrijke 
plekken: 
 

• Winkelcentrum Gronausestraat 
 

 
 
 

• De ecozone 
 

 

 
 
 

• De speel- en of ontmoetingsplekken 
 

 
 
 

• Het babybos 
 

 
 
 
Wat vinden bewoners van de wijk? 
Uit de buurtenquête blijkt dat 51% van de 
bewoners de wijk schoon vindt en 68% van de 
bewoners vindt de wijk veilig.  
Een ruime meerderheid van de bewoners geeft 
aan het meest tevreden te zijn over de 
openbare verlichting en de hoeveelheid 
openbaar groen en speeltoestellen in de buurt.  
Samengevat komt het erop neer dat de meeste 
bewoners behoorlijk tevreden zijn met hun 
buurt. Minder tevreden zijn bewoners over: 

• het onderhoud van het groen en de 
wadi’s; 

• de parkeercapaciteit en het 
parkeergedrag: door het beperkte 
aantal openbare parkeerplaatsen wordt 
er veel in het groen geparkeerd; 

• hondenpoep: een deel van de  
hondenbezitters ruimt de poep van hun 
hond niet op; 



 
 
 
 

• het aantal banken en afvalbakken 
vooral bij speelplekken. 

 
DE PROJECTEN EN ACTIES  
Schoon, heel, veilig en prettig! 
Hieronder vindt u de belangrijkste projecten, 
acties en aandachtspunten voor een schoon, 
heel, veilig en prettig Eilermarke, Beekveld 
en Oikos. 
 
Schoon 

• Aanpak hondenpoepoverlast 
Net zoals in veel andere buurten is 
hondenpoep een grote ergernis van 
bewoners. Wilt u meehelpen dit 
probleem aan te pakken en heeft u een 
goed idee? Meldt dit dan via 
r.senger@enschede.nl of tel. 4817600. 
Dan nemen we contact met u op om dit 
probleem samen aan te pakken. 
 

 
 

Heel 
• Onderhoud bomenbestand  

Bomen aan de Kepperlijk, Citroen-, 
Dons- en Agaatvlinder en de Ikaroslaan 
doen het slecht doordat ze te weinig 
ruimte hebben. In samenspraak met 
bewoners gaan we op deze locaties de 
komende jaren passende maatregelen 
treffen. Stadsdeelbeheer maakt 
hiervoor een meerjarenplanning, die 
vanaf 2018 gefaseerd wordt 
uitgevoerd. 
 

Veilig 
• Inrichting veilige fietsroutes 

Ekersdijk en Keppelerdijk 
De Ekersdijk en Keppelerdijk zijn 
belangrijke fietsroutes voor de 
schooljeugd. 

Deze routes zijn daarom opgenomen in 
het fietsroutenetwerk dat de komende 
jaren in Enschede wordt aangelegd. 
In de planperiode start het proces voor 
het veilig inrichten van de Ekersdijk en 
Keppelerdijk voor fietsers. Daarbij 
worden de bewoners betrokken. De 
gemeente neemt hiervoor het initiatief. 

• Parkeeroverlast door foutparkeren is 
vooral een zaak van bewoners zelf 
Eilermarke, Beekveld en Oikos zijn 
opgezet volgens de geldende 
parkeernorm (1,3 auto per woning) en 
vanuit het principe zoveel mogelijk 
parkeren op eigen terrein. Daardoor is 
het aantal openbare parkeerplaatsen 
beperkt. Door toename van het 
autobezit per woning en het feit dat er 
bewoners zijn die geen gebruik maken 
van de parkeerplaats op eigen terrein 
ontstaat er soms overlast door 
‘foutparkeren’. 
 

 
 
Naar aanleiding van aanhoudende 
klachten zijn er de afgelopen jaren een 
aantal extra openbare parkeerplaatsen 
is aangelegd, rekening houdend met de 
geldende parkeernorm. Verdere 
uitbreiding van parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte is niet aan de orde. 
Wanneer er zich nu nog problemen met 
parkeren voordoen zullen bewoners dat 
in principe samen moeten oplossen. De 
gemeente wil daarbij eventueel 
meedenken. 
Wanneer de veiligheid in geding is of er 
schade aan de openbare ruimte 
ontstaat, zal de gemeente handhavend 
optreden. 
 

 
 
 



 
 
 
 

Uitvoeren Wijkbeheerplan 
Alle acties uit het wijkbeheerplan pakken we 
samen met u en uw buurtbewoners op of zijn 
inmiddels al opgepakt. 
Zo houden we de Eilermarke, Beekveld en 
Oikos schoon, heel, veilig en prettig! 
 
Tot slot:  
 
De veranderingen in de openbare ruimte. 
De gemeente heeft een bezuinigingsopgave op 
het gebied van openbare ruimte. Vanaf 2015 is 
de openbare ruimte ook in uw buurt veranderd. 
Zo maaien we bijvoorbeeld het gras minder 
vaak en laten we het blad langer liggen.  Voor 
meer informatie kijk op: 
www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte 
 
Wilt u zelf aan de slag in uw buurt om de 
kwaliteit van de openbare ruimte te behouden? 
Ga dan naar 
www.jijmaaktdebuurt.enschede.nl/samenonder
houden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Voor klachten en meldingen over de 
openbare ruimte kunt u terecht op 
www.enschede.nl onder Digitaal loket  of 
bellen naar 053 - 481 7600.  
 
Voor meer informatie over het wijkbeheerplan 
kunt u ook terecht op www.jijmaaktdebuurt.nl. 
 
Volg @jijmaaktdebuurt of twitter 
mee via #jijmaaktdebuurt 
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