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Stappen, die gezet zijn op weg naar een “HOF ENSCHEDE” van juni 2019 tot 1 febr. 2021 

1. Het Seniorenplatform heeft in juni 2019 een brief geschreven aan de gemeenteraad om in de 
woonvisie een paragraaf op te nemen over seniorenhuisvesting en om alternatieve woonvormen voor 
senioren te stimuleren.  

2. Er zijn gesprekken gevoerd met 3 woningbouwcorporaties, die geleid hebben tot de bereidheid om 
mee te willen denken over het bouwen van woningen rond een hof voor 55+.  

3. Er is in december 2019 een gesprek geweest met wethouder Diepemaat, die bereid is mee te 
denken bij het vinden van locaties om een Hof Enschede te kunnen bouwen met zowel koop- als 
huurwoningen.  

4. Er is contact geweest met de initiatiefgroep Oldenzaal, die na 3 jaar eindelijk zover is, dat er een 
locatie beschikbaar is en er is januari 2020 een bezoek gebracht aan de Knarrenhof in Zwolle. 

5. Er is samen met een deskundige een project plan gemaakt, waarin de stappen op weg naar een HOF 
ENSCHEDE benoemd worden. Dit plan is januari 2020 besproken met ambtenaren van de gemeente.  

6. Er is op 20 maart een bijeenkomst voorbereid om meer informatie te geven aan senioren in 
Enschede over het wonen in een HOF ENSCHEDE. Er hadden zich 275 mensen opgegeven voor deze 
bijeenkomst, maar die kon vanwege de coronacrisis niet kon doorgegaan.  

7. Er is een enquête gehouden over woonwensen in een toekomstige HOF ENSCHEDE onder alle 
mensen, die zich aangemeld hadden voor de bijeenkomst. Dit heeft geleid tot een aanmelding van 70 
mensen, die aangaven lid te willen worden van de op te richten vereniging HOF ENSCHEDE.  

8. Na de uitgave van een nieuwsbrief en een artikel in de dagblad TC-Tubantia groeide het aantal leden 
voor een op te richten vereniging uit tot 110 leden. 

9. Op 3 juli 2020 zijn de 28 mensen, die aangegeven hadden actief mee te willen denken in de 
werkgroep HOF ENSCHEDE bij elkaar geweest om de vervolgstappen te bespreken. Dit leidde tot de 
vorming van een kerngroep, die met 3 werkgroepen het proces verder vorm kon geven.  

10 De werkgroep locaties heeft 19 locaties bezocht en 11 locaties geschikt bevonden voor een 
seniorenhof. De werkgroep werkwijze is aan de slag gegaan met de werkwijze van een seniorenhof en 
de werkgroep statuten opgesteld.  

11. In november verscheen het 2de nieuwsbulletin, waar verslag is gedaan van het werk van de 
werkgroepen en per 10 december is de vereniging HOF ENSCHEDE officieel via de notaris opgericht. 

12. In dec. 2020 is de woonvisie van de gemeente aangepast met een beleidsvoornemen om het 
realiseren van seniorenhoven in Enschede te faciliteren. De stichting seniorenplatform Enschede heeft 
hiervoor de nodige actie gevoerd. 

13. In januari 2021 verscheen het nieuwsbulletin no. 3, waarin de plannen voor het realiseren van een 
seniorenhof toegelicht zijn. Er werd melding gemaakt van de medewerking van de gemeente en het 
toekennen van een speciale contactpersoon. 



  

 
14. In januari is er contact gelegd met 2 vastgoedondernemers om hun mogelijkheden tot 
samenwerking met HOF ENSCHEDE in kaart te brengen en heeft het bestuur in overleg met de 
gemeente een lijst gemaakt van  locaties, die mogelijkheden bieden voor de komende 5 jaar. 

15. In maart zal het 4de nieuwsbulletin HOF ENSCHEDE uitkomen.  

Door het invullen van een formulier, dat men kan aanvragen via hofenschede@hotmail.com, kunnen 
senioren vanaf 50 jaar lid worden van de vereniging HOF ENSCHEDE. Na het overmaken van de 
contributie van €25,00 is men lid en wordt men geplaatst op de lijst met toekomstige bewoners. 

 


