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in de wijk
Welbions is de woningcorporatie van Borne en Hengelo. Ongeveer 27.500
mensen wonen in een van onze bijna 15.000 huurwoningen. Welbions werkt
aan wijken waar mensen zich prettig en veilig voelen en waar bewoners
tevreden kunnen wonen en leven. Zes keer per jaar laten we op deze pagina
zien hoe Welbions hieraan werkt.

Kabouterhuisje
Sinds begin mei 2014 gebruikt ‘Wijkcomité Het Woolde’ het Kabouterhuisje in de Bloemenbuurt.
Welbions heeft dit huisje in gebruik gegeven aan het Wijkcomité om de leefbaarheid en
betrokkenheid te vergroten in de wijk.
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Tevreden over aanpak
De Jeu-woningenimpressie overgang huur-koop
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wordt beheerd door Bram

Welbions gaat aan 150 De Jeu woningen groot onderhoud uitvoeren. De woningen zijn verdeeld
over drie buurten. Tussen deze woningen zijn ook woningen verkocht.
Plan is aangepast
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Problemen met
uw buren oplossen
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2019 de laatste woning op te leveren.

dat ze overlast veroorzaken. Het is belangrijk

en kopers het nieuwe plan laten zien.

Wijkfeest Hengelose Es

om dit bespreekbaar te maken. Spreek uw
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Of door u door te verwijzen naar een
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Als u uw buren heeft aangesproken maar

Het wijkfeest in de Hengelose Es is op 3 september
in en rond het winkelcentrum Hengelose Es.

het helpt niet, dan kunt u buurtbemiddeling Wijkagent
inschakelen. Zij proberen beide partijen bij
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U bent van harte welkom

gezamenlijke oplossing komen. Zo is de kans Op de website van de politie vindt u meer

Zoals elk jaar is er een rommelmarkt, kleedjesmarkt en vele andere leuke attracties.

kleiner dat het probleem zich weer voordoet. informatie over wie uw wijkagent is.

Het wijkfeest is altijd een feestdag voor alle bewoners van Hengelo en omgeving.
Welbions staat samen met ERA contour / Koopmans op de markt om de plannen voor
de Hengelose Es Noord te presenteren.

Wij zien u graag op het wijkfeest!
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