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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 23 januari 2018 in 
Verbindingscentrum de 5Hoek 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Berdie Klein Geltink, Elianne Sinnebrink en Harry Uitermark 
Aspirant wijkteamleden: Rinie Assen, Frits van Doorn, Lesley Jeffrey en Wil 
Lugtenberg 
Sociaal team: Marc Kamp 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Edwin van der Strate 
   Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
   Contactraadslid: Rob de Geest (PvdA) 
Verslaglegging : Susan Velterop 
    
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de aspirant 
wijkteamleden. Er volgt een voorstelronde. 
 
De wijkteamleden zijn nu als volgt over Colmschate Noord/Vijfhoek verdeeld: 
 
Oostrik:  Elianne Sinnebrink (Swanenburg) en Wil Lugtenberg (Doornenburg) 
Groot Douwel:  Lesley Jeffrey (Vogelslag) 
Blauwenoord:  Rinie Assen (Boskrekel) 
Op den Haar:  Harry Uitermark (Rietveldstraat) 
Steinvoorde:  Frits van Doorn (Johan Wensinkstraat) 
Jeurlink:  Berdie Klein Geltink (Conradstraat) 
 
2. Korte introductie WijDeventer werkwijze  
 
Joris heeft een PowerPointpresentatie gemaakt over de WijDeventer werkwijze. Hij licht deze toe in 
verband met de nieuwe wijkteamleden.  
 
3. Verslag van de vergadering van 10 oktober 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• Vijfhoekloop; Berdie meldt dat het idee om het in 2018 breder op te zetten, van de baan is. Op 
het voorstel om de afstand 1 km te wijzigen in 1250 m. (in verband met Deventer 1250) 
kwamen veel negatieve reacties. Besloten is dat alles bij het oude blijft. 

 
4. Overzicht van nog lopende en nieuwe initiatieven begin 2018 
 
Vijfhoek 

• Speelplek Theo Boschplein; verloopt moeizaam. 

• Wijkcentrum de 5Hoek; er is een beheerder voor 3 dagen/week. Er komen steeds meer 
activiteiten. 

• Verrommeling Versteegstraat; in de wacht in verband met ziekte initiatiefneemster. 

• Openlucht bioscoop Andriessenplein; Berdie meldt zich aan als contactpersoon van het 
wijkteam. 

 
Colmschate Noord 

• Aanpak groen Doornenburg 738 e.o; Elianne kan de initiatiefnemers niet bereiken. 
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• Moestuinvereniging ‘wijk 5’; de vereniging kan in 2018 nog op de huidige locatie blijven. De 
vereniging heeft een vervangende locatie in het Gooikerspark (tussen Ulebelt en fietsbrug) 
aangedragen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. 

• Onderhoud natuurlijk spelen Boskrekel; Rinie wordt de contactpersoon van het wijkteam (in 
plaats van Elianne). 

• Swanenburgplein; Elianne deelt de offerte van het Groenbedrijf uit voor het snoeien, opnieuw 
inplanten en extra tegels voor de containerplek. Kosten € 1.700,- excl. BTW. De 
wijkteamleden gaan akkoord met de aanvraag. 

• Kook en andere activiteiten voor kinderen 8-13 jaar; ze zijn al begonnen met kookactiviteiten 
in The Mall. 

 
5. Financieel overzicht 2016/2017 
 
Is ter kennisname bij de agenda gevoegd. 
 
6. Rondje buurten, mededelingen en rondvraag 
 
Wil: 

• vraagt hoe zij het aan moet pakken als zij iets wil op het plein Doornenburg. Elianne adviseert 
om eerst bij de bewoners rondom het plein te informeren wat zij graag zouden willen en of zij 
zich daar ook voor in willen zetten. Cruciaal is dat er draagvlak is van de buurt. 

 
Elianne: 

• meldt dat er veel overlast is van muizen vooral bij de woningen dicht bij het spoor. 

• is benaderd door bewoners van de toegangsroute naar de parkeerplaats bij Titus Brandsma. 
Er wordt namelijk erg hard gereden. De bewoners willen graag weten of de parkeerplaats 
gehandhaafd blijft. Joris geeft aan dat de parkeerplaats wel blijft, maar dat er een nieuwe 
parkeerplaats komt aan de andere kant van de Oostriklaan. De verwachting is dat het veel 
minder druk gaat worden op de parkeerplaats bij Titus Brandsma. 

• kan de komende periode minder tijd besteden aan het wijkteam omdat haar man een zware 
operatie moet ondergaan. 

 
Frits: 

• vraagt hoe de gemeente er mee omgaat als bomen zonlicht weghalen. Joris antwoordt hierop 
dat er een notitie over bomen staat op www.deventer.nl. Het wegnemen van zonlicht is geen 
criterium om bomen te snoeien of te kappen. 

 
Berdie: 

• signaleert dat het verkeer op de N348 de laatste tijd erg stagneert. Het is zorgwekkend dat het 
ziekenhuis dan vanaf die kant niet bereikbaar is. 

• meldt dat zij in de buurt veel overlast hebben gehad van de hond van een bewoner. Nu heeft 
dezelfde bewoner het metselwerk van zijn huis (een van een blok van drie) grijs geschilderd. 
Berdie heeft navraag gedaan bij de gemeente maar zij doen daar niets aan. 

 
7. Afsluiting  

 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
dinsdag 20 februari 
dinsdag 20 maart 
dinsdag 17 april 
dinsdag 15 mei 
dinsdag 19 juni 
dinsdag 10 juli (vanaf 17.00 uur: fietstocht langs initiatieven) 
dinsdag 11 september 
dinsdag 16 oktober 
dinsdag 20 november 
dinsdag 18 december 
(aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 


