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Horstlanden-Veldkamp op slinkse wijze over
op betaald parkeren?
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Herontdekking van het kanaal
Drie ondernemers
en de gemeente
ondertekenen
vandaag contracten
over aanleg nieuwe
kades.
ENSCHEDE – Hein Heun Sloopbe-

drijf, Huiskamp Verhuur en MRT
(Metaal Recycling Twente) krijgen nieuwe kades. Het is een belangrijke stap in de herstructurering van het Havengebied, met name van de Binnenhaven.
Om de aanleg van de kades dit
jaar mogelijk te maken worden
vandaag door de drie partijen de
contracten getekend met de gemeente. Het is een langverwachte
stap. Het betekent tevens dat bedrijven die aan het Twentekanaal
liggen ook gebruik gaan maken
van vervoer over water.
„Veel bedrijven hier liggen met
de kont naar het water. Met de
nieuwe kades wordt dat anders”,
schetst Hein Heun de ontwikkeling.
De aanleg van kades bij zijn bedrijf aan de Binnenhaven betekent een uitbreiding van zijn terrein met 4.400 vierkante meter.
En die krijgt Heun niet voor niks.
De kades vragen een forse investering. Er geldt een erfpacht voor 50
jaar van circa 190 euro per vierkante meter. Dat is geen klein bier.
„Het kost ons een klap geld, maar
ik zie de voordelen van vervoer
over water. We zitten in Vroomshoop met 6 hectare ook aan het
water. 700 ton vracht van hier
naar Vroomshoop is 25 vrachtwagens of één boot.”
Hein Heun denkt dan onder meer
aan vervoer van teerhoudend asfalt, houtafval en puin. „Met de
hogere dieselprijzen worden de
voordelen van het water boven
vervoer per as steeds groter.”
Die voordelen kent MRT. Vervoer

䡵 Hein Heun, Patrick Heun, Henk Speelman (Huiskamp), Henk Hilbolling en Mike Brevink (MRT) aan de achterzijde van het bedrijf van Heun. Op de plek van

de wegzakkende oever komt de nieuwe laad- en loskade. „Zonder subsidie had dit niet gekund.” foto Charel van Tendeloo
van metalen voor verwerking in
Beverwijk of in België voor het recyclingbedrijf gaat over water.
„Het is voor ons efficiënter en
goedkoper dan over de weg”, zegt
de financiële man van MRT, Mike
Brevink.
„Enschede-Beverwijk
doe je per schip in een dag. Veel
sneller dan ik eerst dacht.”
Voor MRT is de aanleg van een
nieuwe kade - de oude is veel te
klein - echt een uitkomst. Het moment wordt aangegrepen om het
terrein her in te richten. Vijf jaar
geleden is buurmans terrein aangekocht en meteen in gebruik genomen. Het gevolg is nu dat metalen soms in drie stappen, met ge-

Hulpverlener van gevallen fietser
blijkt ordinaire straatrover
ENSCHEDE – De politie heeft twee

Enschedeërs opgepakt vanwege
een brutale straatroof. Dat gebeurde in de nacht van zondag op
maandag op de Knalhutteweg.
Een 60-jarige Enschedeër ging,
door onbekende oorzaak, onderuit op de fiets. Een man die dat
zag gebeuren, bood de helpende
hand. Maar nadat hij de ambulancedienst had gebeld, beroofde hij
de 60-jarige, die bij de val een
hoofdwond had opgelopen, van

zijn telefoon en fiets en ging er
snel vandoor.
Tijdens het onderzoek dat volgde
trof de politie de gestolen fiets
aan in de Belgiëlaan. De 30-jarige
Enschedeër die de fiets op dat moment van het slot haalde, werd
aangehouden op verdenking van
heling. Later op de dag werd een
44-jarige Enschedeër opgepakt,
die de zogenaamde hulpverlener
zou zijn. Beiden konden na verhoor naar huis.

Opluchting dat de overeenkomsten er zijn
Tot opluchting van alle partijen
kunnen vandaag de overeenkomsten worden getekend waarmee
de aanleg van 500 meter aan kades zeker is gesteld. Het is de afronding van het herstructureringsplan Havengebied. Eind dit
jaar, als de oevers langs het kanaal
zijn hersteld en de kades aange-

legd, is het project zoals beloofd
klaar. Enschede heeft daarmee
het Twentekanaal herontdekt.
Voor wethouder Marijke van
Hees is de kade-regeling de langverwachte afronding van het project Havengebied. „Het is voor ondernemers nu niet erg gemakkelijk fors te investeren. Het is mooi

dat er ondernemers in onze stad
zijn die het wel aandurven.”
De aanpak van de haven is volgens Van Hees ook van belang geweest voor alle 350 bedrijven in
het gebied. Een beter aanzien van
de havenzone is gelukt, het doel
om het aantal arbeidsplaatsen uit
te breiden met driehonderd niet.

bruik van drie kranen, op de juiste plek komen. Door het terrein
nieuw in te delen moet het wer-

ken met de laad- en loskade efficiënter worden. Brevink: „We krijgen er met de kade ook 1.500 vier-

kante meter grond bij.”

Vrouw in cel
na steekpartij

Nieuwe naam moet koor aan
nieuwe leden helpen

ENSCHEDE – Een 23-jarige Ensche-

GLANERBRUG – Het Christelijk
Mannenkoor Glanerbrug slaat na
62 jaar met een nieuwe naam een
nieuwe weg in. De club heet met
ingang van 27 januari Mannenklank Glanerbrug. Het koor wil
zich openstellen voor jongeren,
voor alle gezindten en werkt ook
aan een nieuw repetoire.
De christelijke grondslag van het
koor wordt niet overboord gezet.
„Maar wij merken dat de term
‘christelijk’ vaak als beladen

dese is in de cel gezet. Ze wordt er
van verdacht een 28-jarige plaatsgenote met een mes te hebben gestoken. De twee kregen dinsdagavond ruzie op de Bentelobrink.
De aanleiding ligt vermoedelijk
in de relationele sfeer.
De 28-jarige moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. De
23-jarige werd kort na de ruzie opgepakt bij haar woning. Ze is voor
verder onderzoek opgesloten.
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wordt ervaren. Mensen koppelen
dat aan kerkkoor, aan iets
zwaars”, aldus voorzitter Meinco
Feddes. „Wij stellen ons ook open
voor mensen met een andere
overtuiging.”
Het koor heeft 37 leden, waarvan
er tien tussen de 18 en 45 jaar zijn.
Slechts een derde van het repetoire bestaat uit christelijke liederen.
Het koor geeft op 18 januari een
workshop in Prismare, onder de
titel ‘koorzingen voor dummies’.

