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Dit is de eerste nieuwsbrief van onze buurt De Posten (OBDP)! 

Een nieuwsbrief waarin je alle ontwikkelingen van en in de buurt 

kan volgen. Waar zijn we mee bezig én hoe kan jij meedoen?

Omdat het de eerste nieuwsbrief is, bezorgen we hem 

eenmalig bij je thuis in de brievenbus. Schrijf je in via onze  

website (www.onzebuurtdeposten.nl) en ontvang de volgende 

nieuwsbrief in je mailbox!

Wat is onze buurt De Posten?

De Posten is een buurt waar het fijn wonen, 

werken en leven is. Maar ook een buurt met 

ruimte voor verbetering. Onze buurt De Posten 

zet zich hiervoor in. Samen met buurtbewoners 

en experts werken Zorgcentrum de Posten, 

woningcorporaties Domijn en Woonzorg 

Nederland en Gemeente Enschede samen  

om de buurt mooier te  maken. We werken 

bijvoorbeeld aan duurzaamheid en meer  

groen in de buurt.

Bekijk de korte video op

www.onzebuurtdeposten.nl

Meld je nu aan 
voor onze digitale 

nieuwsbrief!

Waar zijn we mee bezig?

We zijn bezig met de oversteek aan de 

Broekheurnering. Bewoners hebben al vaak 

aangegeven dat deze onveilig is en daarom 

werken we nu aan een veilige oversteek. 

Maar we voeren ook gesprekken over passend

wonen: wat heb je nodig om over 10 jaar nog 

steeds in buurt De Posten te kunnen wonen? 

Wil jij daar ook over meepraten? Stuur ons dan 

een mail. Daarnaast is Zorgcentrum de Posten 

druk bezig met de voorbereidingen op de 

nieuwbouw: dit heeft ook gevolgen voor 

de buurt.

Wil jij meepraten over hoe we de buurt   mooier 

kunnen maken? Samen maken we de buurt. 

Wat we gaan doen hangt dus ook af van de 

vragen en ideeën die in de buurt leven. 

Via onzebuurtdeposten.nl en deze 

nieuwsbrief, maar ook via Brinkpraat of 

Wesselerbrink.com houden we je op de 

hoogte van de plannen en activiteiten.



• Ga naar 

 www.onzebuurtdeposten.nl 

 voor meer informatie. 

• Benieuwd naar de aanpak? Lees de visie  

 op onze buurt De Posten op de website.

• Stuur een mail naar 

 info@onzebuurtdeposten.nl 

 met jouw ideeën.

• Maak kennis met de samenwerkende  

 partijen op de website.

In gesprek over passend bewonen 

Op dit moment zijn we met mensen in de 

buurt in gesprek over prettig wonen in hun 

huis en in de buurt. We hebben inmiddels 

meer dan tien mensen hierover gesproken  

en de komende tijd worden dat er alleen 

maar meer.

We horen veel positieve geluiden over het 

wonen in buurt De Posten. Maar ook kritische 

opmerkingen zijn onderdeel van het gesprek. 

Zo kunnen we in kaart brengen wat nodig is 

om nu en in de toekomst prettig te kunnen 

wonen in de buurt. Wil jij vertellen over  

wonen en leven in buurt De Posten? Neem 

dan contact met ons op, bijvoorbeeld via 

de website www.onzebuurtdeposten.nl. 

Meer groen in de buurt 

Dat is een wens van veel buurtbewoners.  

Dat is ook het doel van het project Groen 

Verbindt. Zo is er Het Groene Spoor; een 

belevingsroute door de drie Enschedese 

zuidwijken. En natuurlijk de moestuin op  

het terrein van Erve Leppink. Maar daar blijft 

het niet bij: in de toekomst kunnen ouderen 

en kinderen samen vergeten groenten 

verbouwen in een zogenaamde generatietuin.

Bij Groen Verbindt werken de Posten en JP 

van den Bentstichting samen met vrijwilligers 

uit de buurt. Zo gaat onze buurt De Posten 

het liefst te werk: aansluiten bij bestaande 

activiteiten met mensen in de buurt.

Kijk voor meer informatie op 

www.groen-verbindt.nl

Wat vinden jullie van de buurt? 

We hebben aan het begin van dit jaar een aantal bewoners in de buurt gevraagd wat 

zij van de buurt vinden. Kijk op onzebuurtdeposten.nl om het filmpje te bekijken!

Wil je meer lezen of heb je zelf goede ideeën?


