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Aanleiding
De wijk De Thij bestaat zo’n 50 jaar, een halve

eeuw! Dat geldt ook voor de WG, de lokale 

politieke partij van Oldenzaal. 

Er is in die 50 jaar enorm veel gebeurd. De WG

heeft zich ontwikkeld van een politieke partij 

die met name opkwam voor de belangen van de

werknemers, naar een partij die opkomt voor 

het geluk van alle inwoners. 

Ongetwijfeld is er ook een proces van verande-

ring in de wijk De Thij geweest. De Thij van 1969

is niet meer De Thij van 2019. Wij wilden weten

wat er lééft in de wijk. 

Daarom zijn we de wijk ín gegaan. Er zijn vele

gesprekken gevoerd met Thij-bewoners met als

centrale thema “Kijk op de wijk”. Daarnaast is 

er gesproken met scholen, instellingen, organi-

saties enz. enz. 

Op zaterdag 28/9 zijn er twee buurttafels 

aangeboden. Eén tafel werd geplaatst aan de

Mors-laan, de ander aan de Bolkskamp. Ook

hier is weer veel gesproken en vooral ook veel

geluisterd.

Alle gesprekken hebben een schat aan infor-

matie opgeleverd. Op 9/10 is er op basisschool 

De Maten een terugkoppeling geweest.

Ook de informatie die die avond is opgehaald 

is weer verwerkt. Uiteindelijk is dit boekje met

als titel “De Thij 9.1” het resultaat. 

Na de gesprekken bij het winkelcentrum was

een eerste conclusie al gauw getrokken. 

De wijk krijgt een 9.0! Mensen wonen er met

heel veel plezier! En dat geldt voor jong en oud.

“Woarum denk ie da’k hier nog woon?” zei een
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gelukkige eerste Thij-bewoner, “ik woon hier a

vieftig joar!”. Men is heel blij met het vele groen

in de wijk, er zijn prachtige speelplekken en er 

zijn tal van sportaccommodaties.  

De WG pretendeert zeker niet een wetenschap-

pelijk onderzoek te hebben uitgevoerd. We heb-

ben vooral geluisterd! En dat luisteren heeft in

onze ogen bouwstenen opgeleverd waardoor 

De Thij 9.0 zich kan ontwikkelen tot De Thij 9.1.

Een wijk waar je ook de komende 50 jaar met

heel veel plezier leeft, woont en werkt. 

Toch werden er natuurlijk ook verbeterpunten

genoemd. Die hebben we gebundeld in een 

aantal thema’s: verkeer, tunneltje, winkel-

centrum, huisvesting ouderen,

ontmoetings-plek jongeren, 

oppimpen van de wijk, 

communicatie(middelen) en 

verbinding (hardware en software). 

Niet voor álle knelpunten zijn oplossingen 

bedacht. Maar er zijn wel degelijk veel ideeën,

aanknopingspunten en mogelijke oplossingen

uit alle gesprekken gekomen. Ideeën, níet van

de WG, maar van de Thij-bewoners zélf ! 
Dit zijn die waardevolle bouwstenen waardoor

De Thij zich kan ontwikkelen van een 9.0  naar

een 9.1.



Auto’s:

-    Veel hard rijden

-    Veel rechte wegen

-    Zelfs hard rijden op de kampen met busjes

-    Aanduiding 30 km zone onduidelijk

-    Drempels te laag

Fietsers:

-    Voor fietsers bocht Johanna van Burenlaan 

met  Vondellaan onoverzichtelijk

-    Oversteken met fiets bocht Saasvelderlaan 

(fietspad) met Schipleidelaan onover-

zichtelijk

-    Fietsers door winkelcentrum

Voetgangers:

-    Verbinding “kampen” richting scholen via 

Saasvelderlaan gevaarlijk

-    Paal 12 Vondellaan > zebrapad in 3D

> verhoging of drempel > versmalling 

> palen net als bij de scholen

Alle weggebruikers:

-    Kruispunt Schipleidelaan met Cato Elderink-  

laan gevaarlijk

-    Rotonde bij de brandweer erg 

onoverzichtelijk, twee keer kijken

Verkeer



Tunneltje 
Fietsers en Voetgangers:

-    Onveilig gevoel

-    Bosschages weghalen, 

> meer licht, 

> meer open

-    Betere verlichting

-    Veiligheid voetpad

goede verlichting in tunnel 
aanbrengen

<    <     <

<    



-    Omvormen tot Noabershoes 2.0

-    Communiceer, vertel wat je doet: 

digitaal, huis aan huis bladen, TC Tubantia, 

winkelcentrum, Zonnestraal, 

Medisch Centrum De Es

-    Bereikbaarheid verbeteren (Vondellaan)

-    Verbinding (winkel)centrum naar Paal 12 

achter Neducoflats uitnodigend maken

-    Beweegpark Vondellaan

>wandelpaden 

> ruimte opknappen  

> beweeg/speelelementen

Paal 12



-    Schipleidelaan vormt barrière

-    Kruispunt 

Cato Elderinklaan met Schipleidelaan

-    Binnenweg met Schipleidelaan, 

bijv. drempel verhogen

-    Verbinden Hulsbeek 

via de Thij met de stad 

m.b.v. Marskramerpad, 

zowel voor wandelaars als 

voor fietsers

-    Prachtige plek voor 

recreatie, sport en 

ontspanning

-    Hulsbeek als stadsstrand 

(als Pier 99 Nordhorn)

Hulsbeek 



Ontmoetingsplek
jongeren/jeugd

-    Jongeren hebben geen eigen plek

-    Jongeren en Impuls geven aan dat Paal 12   

niet die “eigen plek” is

-    Kijken naar een goede oplossing

-    Basisscholen en TCC De Thij na schooltijd 

openstellen voor activiteiten 

(cultuur, sport, etc.)



Speelplekken jeugd 
-    Veel speelplekken

-    Toegankelijkheid schoolpleinen De Maten, 

De Linde en De Wendakker is een probleem 

buiten schooltijden

-    Inrichting schoolpleinen en omgeving in 

overleg met leerlingen en ouders

-    Duidelijke borden 

“verboden voor honden”

-    Meer prullenbakken



Wensen ouderen
-    Communicatie, wat gebeurt er allemaal 

in de wijk?

-    Meer zitplekken

-    Levensloopbestendige woningen (WBO)

-    Knarrenhof / Noabershof, 

nieuwe woonvormen (met zorg)

-    Doorstromen huisvesting 

jongeren > < ouderen 



Rol WBO 

-    Verduurzamen van de woningen, 

meer zonnepanelen, groene daken

-    Meer zichtbaar zijn, 

moet een rol pakken in  

het verbinden in de wijk

-    Hofje seniorenwoningen op verschillende 

plekken?

-    Woonmogelijkheden voor ouderen 

uitbreiden



Oppimpen 
van de wijk

-    Geveltuinen

-    Bomen zijn ook kunst

-    Zitelementen als kunstwerken?

-    Eventueel kunstwerk/schilderij kopse kant 

Neduco flats



Verbinden, zowel 
“hardware” als “software”

-    Impuls kan een verbindende rol hebben

-    Wens om verschillende groepen mensen 

te verbinden (scholen >< carnaval, 

jongeren ><ouderen, carnaval><sport,  

scholen ><sport, cultuur >< scholen  

>< sport, enz.)

-    Gebruik het 

bestaande Marskr erpad 

als  verbinding van 

centrum > De Thij > Hulsbeek  en maak 

er ook een duidelijke

fietsverbinding v

-    Wijkbudget toeke



Conclusie:
De wijk de Thij is een prachtige wijk om in te

wonen. Er is veel groen, er zijn veel speelplek-

ken en tal van sportaccommodaties. 

Het Hulsbeek ligt “om de hoek”, het centrum 

van de stad op loop- en fietsafstand. Er gebeurt

van álles, voor jong en oud. En toch >

> zijn er nog wensen, ideeën, verbeterpunten. 

Een aantal hiervan zijn in dit boekje al 

genoemd. Toverwoorden lijken “verbinden” 

en “ontmoeten”. 

De Thij is volop in beweging. 

Paal 12 is hard op weg naar een transformatie

naar Noabershoes 2.0, bij De Zonnestraal 

is van alles te doen, de Thijdarren willen graag

een rol spelen in de verbinding in de wijk, 

VV Oldenzaal stelt graag haar accommodatie

beschikbaar, scholen zoeken de verbinding met

ouderen en carnaval, het winkelcentrum 

wordt eindelijk aangepakt, de gemeente heeft

plannen voor de aanpak van een aantal 

verkeersknelpunten.

Om “verbinden” en “ontmoeten” nog meer

kracht bij te zetten zijn er een aantal zaken 

belangrijk. We merkten in de gesprekken dat er

dringend behoefte is aan een “spin in het web”,

een verbinder. 

Iemand die herkenbaar is en vindbaar. 

Dat kan een persoon zijn, maar het kan even

goed een groep enthousiaste bewoners zijn.

Daarnaast is er behoefte aan communicatie. 

Er gebeurt ongelofelijk veel, maar men 

weet het niet van elkaar. 



Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Zij zoeken en verdienen een plek om elkaar te

ontmoeten. Daarbij zou ook gekeken kunnen

worden naar bestaande accomodaties.

Maak van de basisscholen ontmoetingsplekken

waar activiteiten plaatsvinden op het gebied van

sport en cultuur en doe dat ook met het Twents

Carmel College locatie De Thij. 

We begrijpen dat dit soort ideeën veel overleg

en tijd vragen. Maar laten ze een stipje of een

balkje (dat raak je gemakkelijker) op de horizon

zijn om samen naar toe te werken.

Geen wetenschappelijk onderzoek, maar 

een fantastisch proces.

Terug naar waar we als WG Oldenzaal 

50 jaar geleden mee zijn 

begonnen:

LUUSTER'N en PROAT'N 
met bewoners !




