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Samenwerking met Rzeszów moet ook onderwijs en bedrijven iets brengen

Enschede zoekt het in Polen
De blik van Enschede gaat verder oostwaarts. Dat de stad de
verbinding zoekt met Duitsland
is bekend. Nu zoekt de gemeente ook samenwerking over
de Poolse grens.
Wilco Louwes
Enschede

Rzeszów, zo heet de nieuwe samenwerkingspartner van Enschede. De stad telt 187.000 inwoners en ligt in Zuidoost-Polen, zo’n
80 kilometer van de grens met Oekraïne. De afgelopen anderhalf jaar
zijn goede contacten opgebouwd.
Enschede ziet studentenstad Rzes-

zów als haar Poolse equivalent. Het
‘DNA’ van de stad is hetzelfde, net
als de ambities op het gebied van
economische groei, innovatie en
nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen.
Vorige week ondertekenden de
steden een intentieverklaring tot
samenwerking. Maar wat wil Enschede met Rzeszów? De Poolse
stad heeft een technische universiteit met 40.000 studenten. Er is een
commerciële internationale luchthaven met aanverwante industrie.
Handel dus. „Bij de ondertekening
was al een delegatie van ondernemers aanwezig”, zegt gemeentewoordvoerder Ton Kamp.

Enschede wil naar eigen zeggen
ook een stad zijn waar ondernemers hun nieuwe concepten, producten en diensten kunnen beproeven in een innovatieve omgeving. Maar wat de Enschedeër op
korte termijn merkt van de contacten in Polen? „Dat Poolse bedrijven

zich in Enschede vestigen of dat
Enschedese bedrijven juist naar Polen gaan”, aldus Kamp. Ook hoopt
Enschede studenten en kenniswerkers te werven in Rzeszów. Het
liefst talent op het gebied van ICT,
want de gemeente constateert dat
hier sprake is van een groot aantal
moeilijk vervulbare vacatures.

Onderwijs

Bij de ondertekening
was al een delegatie
van ondernemers
aanwezig
– Ton Kamp, Enschede

De hoop is dat onderwijsinstellingen en bedrijven in beide steden
gaan samenwerken. En ook als
Smart City ziet Enschede mogelijkheden. Een ‘slimme stad’ zet data
in om het inwoners gemakkelijker
te maken. Op dat gebied werkt En-

schede ook al samen met Münster,
Heidelberg, Dalian (China), Linnköping (Zweden) en Palo Alto (VS).
Tenslotte ziet Enschede in Rzeszów
een voorbeeld als het gaat om een
bruisende binnenstad, met veel
evenementen en goede culturele en
sportieve voorzieningen.
De verplichtingen in de intentieverklaring blijven beperkt. Het
budget is ook slechts 2.500 euro per
jaar. Wel denkt de gemeente bij gezamenlijke projecten aanspraak te
kunnen maken op een Europese
subsidie. De samenwerking loopt
vier jaar. Daarna kan ie worden verlengd of omgezet in een formeel
partnerschap.

STUDENTEN LOSSEN PROBLEMEN OP

■ ENSCHEDE De verstening van de binnenstad speelt bewoners en bezoekers
parten. Door stadswarmte lopen ze
kans op hittestress. Onderzoekers van
de Wageningen Universiteit stelden al
eens vast dat het temperatuurverschil
tussen stad en platteland in Nederland

kan oplopen tot meer dan 5 graden.
„Enschede moet groener worden”, concluderen studenten van de UT, Saxion,
ROC van Twente en AKI-ArteZ. Ze werkten de afgelopen weken, net als andere
studententeams, aan oplossingen voor
lokale problemen. De samenwerking

tussen opleidingen maakt dit project bijzonder. De voorstellen voor vergroening
van de binnenstad kregen gistermiddag
in het stadhuis bijval. Er werd zichtbaar
gemaakt hoe een groener Enschede
eruit kan zien. „Mobiele bomen, groene
façades aan de muren van winkels en

groene overkappingen op pleinen”,
aldus de studenten. Andere deelnemers
aan het project keken naar andere problemen. Zo namen ze het zorgaanbod in
de Wesselerbrink onder de loep en
voerden daarvoor ook gesprekken met
professionals. FOTO ANNINA ROMITA

