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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 20 maart 2018 in ‘Pandje 221’  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen (aspirant), Frits van Doorn (aspirant), Berdie 
Klein Geltink), Lesley Jeffrey (aspirant), Wil Lugtenberg (aspirant), Elianne 
Sinnebrink en Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Harry Uitermark 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 

 Contactraadslid: Rob de Geest (PvdA)    
Verslaglegging : Rietje Dommerholt  
 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Wil en Elianne geven aan dat de wijk er netjes uitziet door de betere afstemming tussen Cambio en 
Het GroenBedrijf. Joris zal dit compliment overbrengen. Actie Joris 
 
2. Verslag van de vergadering van 20 februari 2018  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• De aanvraag voor het “Landje van Niets” komt de volgende keer. 

• In de “vijfde hoek” is een groep bezig met een AED, deze aanvraag komt ook de volgende 
keer. 

 
3. De concept wijkanalyse bespreken 
 
Niet alle gegevens zijn per buurt beschikbaar, sommige alleen maar per wijk. De wijkanalyse kan 
leiden tot een aantal speerpunten die door het sociaal team in hun werkplan meegenomen kunnen 
worden en ook door andere organisaties of instanties in de wijk. Voor het wijkteam kan het voor de 
komende jaren een houvast zijn om met betrekking tot de speerpunten de kansen te (laten) pakken 
die zich voordoen. 
Opmerkingen, aanvullingen bij de wijkanalyse; 

- Lesley geeft aan dat hij door gesprekken in de wijk enkele punten heeft ontdekt:  
o hondenpoep (is eerder een actie geweest in Wielewaalpark),  
o te snel door de straten rijden  
o meer aan het groen doen.  
o Ook de 100 kilo vuilstort discussie speelt nog.   
o In Groot Douwel wonen veel ouderen (er zijn ook veel ouderenwoningen) een punt 

van zorg is de vereenzaming.  
- Rond het station is het nu rommelig met  onder andere parkeren en verkeer vanwege alle 
werkzaamheden rond de tunnel. Wanneer er echt hinderlijke zaken zijn, dit graag melden bij de 
uitvoerder van de bouw.  

- Rinie geeft aan dat er een groot doek hangt waarop staat dat je bij  klachten dat kunt melden 
bij de bouwer.  

- Wil vindt het onduidelijk waar je in het Oostrik mag parkeren i.v.m. fietsroute etc. Dit is een 
tijdelijke situatie in verband met  bouw van de  tunnel.  

- In de buurt Groot Douwel/Blauwenoord mist men activiteiten voor ouderen. Bij P.W. Jansen 
komen wel overburen koffiedrinken. Misschien moet er meer naar buiten worden gebracht wat 
er wordt georganiseerd in de wijk, zoals b.v. in het Pandje 221 en in het Titus Brandsmahuis.  
Joris stelt voor een keer bestuursleden van De Zonnebloem, St. Present of het Rode Kruis uit 
te nodigen samen met de aanbieders van activiteiten om elkaar te informeren.  
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- Elianne vindt in het kader van de veiligheid de hondenpoep een item. Je durft (brutale) 
hondenbezitters niet meer aan te spreken en dat heeft met veiligheid te maken en het is 
tevens onveilig voor de gezondheid van kinderen. 

- Het signaal met betrekking tot “verwarde personen” in de analyse wordt gecorrigeerd, omdat 
die er volgens de cijfers weinig zijn, maar wel meer “zonderlinge” personen die het soms lastig 
vinden om in de buurt samen te leven. 

- Wat betreft straatfeesten verschilt dit enorm, in Oostrik zijn geen straatfeesten en in 
Blauwenoord wel.  

- Rinie geeft aan dat bij de Boskrekel de bewoners wel contact met elkaar hebben terwijl er 
staat dat er weinig contact is. Het ligt dus genuanceerder.  

- In het Oostrik zijn VVE’s die het niet al te breed hebben en hun onderhoud niet kunnen 
financieren. 

- In de Vijfhoek hebben bewoners van huurwoningen meer zorgvragen en andere problemen 
dan mensen in de koopwoningen.  

- In de Vijfhoek zijn meer problemen achter de voordeur dan je in deze wijk zou verwachten. 
Aan de buitenkant van de woningen ((bv verzorging tuintjes) is dat niet te zien. Wellicht is er 
een hoge drempel om ermee naar buiten te komen. 

- In de wijkanalyse staat Focus-woningen van Philadelphia, dit moeten woningen van Focus en 
woningen van Philadelphia.   

- Bij de N348 is een zwakke verlichting, maar dat is geen probleem omdat het geen doorgaande 
route is. 

-  
Samengevat zijn er voor beide wijken enkele opvallende punten: 
Vijfhoek: 

• Groot verschil in zorgvragen en problemen tussen mensen in huur- en koopwoningen.  

• Veel echtscheidingen met bijbehorende problematiek 

• Toename van eenzaamheid  

• Geen binnenruimte voor jongeren in de wijk. 

• Het onderhoud van groen en grijs in de openbare ruimte is sterk teruggelopen.  

• Er is een grote VVE (rond hagen, parkeerplaatsen, gebouwen) maar deze functioneert niet 
goed. Deze proberen ze op te splitsen in meerdere kleine VVE’s. 

• Druk op het gebruik van Brands Buyspark door intensief gebruik gedurende de dag.  

• Het verbindingscentrum Vijfhoek moet nog verder vorm en inhoud gaan krijgen. 
Colmschate Noord: 

• Veel financiële problemen/ schulden 

• Toename van eenzaamheid. 

• Onduidelijke openbare ruimte in Oostrik (o.a. wat is voor voetgangers, fietsers, auto’s) 

• Gevoel dat de buurt achteruit gaat en er is een beperkte “trots op de wijk” 

• Onderhoud woningen onder druk door onder andere zwakke VVE’s 

• Veel zwerfafval en hondenpoep en loslopende honden met niet aanspreekbare eigenaren van 
die honden. 

  
4. Waar zit de energie in de wijk en het gaat om de openbare ruimte? 
 
Lesley gaf aan dat er extra middelen zijn toegezegd in de raad van 4 ton in 2018 voor 
onkruidbestrijding in verharding.  
Hier moeten we goed over nadenken en gericht inzetten. Kijken naar welke initiatieven van bewoners 
er zijn geweest voor parkjes etc. Het zou jammer zijn om deze mensen die in actie zijn gekomen, kwijt 
te raken.  
Als vervolg van de presentatie van het Groenbedrijf en Cambio de vorige keer in het wijkteam, gaan 
deze organisaties hun pilot van 2017 voortzetten in 2018. Hierin zijn een aantal stappen gepland: 

• Bij de bouwkeet van Het GroenBedrijf aan de Sprinkhaan houden zij op woensdag 18 april 
van 15.00-18.00 uur een inloop. Dit om meer bekendheid aan hun werkzaamheden te geven, 
bekendmaking volgt in de krant en op andere manieren. 

• Op 1 mei is er een bijeenkomst voor mensen die actief zijn geweest of lid zijn van de Deventer 
Schoonfamilie. (Dit valt in de meivakantie en dat is niet handig. Joris overlegt nog met Bram 
Damen over de datum. Actie Joris. ) Op deze avond is het de bedoeling dat bewoners hun 
beeld van de openbare ruimte geven en wat er beter kan. Er zouden dan een aantal locaties 
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uit kunnen komen waarbij bewoners, Groenbedrijf en Cambio samen aan de slag gaan en 
daarover een deal over sluiten.  

• Wanneer er een aantal geslaagde buurtacties in samenwerking met Groenbedrijf en Cambio 
zijn afgerond, kan dit op een open dag in de wijk worden gepresenteerd om weer andere 
buurtbewoners te informeren over de mogelijkheden van samenwerken. 
Het is een proefproject. Berdie vreest voor de Gooikersdijk. Daar wonen weinig mensen en zit 
vol Japanse duizendknoop. Dat is een lastig soort onkruid die zelfs door de fundering gaat. 
Hier wordt ook aandacht aanbesteed. Joris geeft aan dat de locaties van Japanse 
Duizendknoop bij de gemeente worden geïnventariseerd.  
 

5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteameden 
 

• Rinie vraagt hoe je initiatieven van de grond kunt krijgen. Zet een koffietafel  buiten en probeer 
in gesprek te komen met bewoners om ideeën los te krijgen. 

• Op de Vijfhoeksweg is overlast van ganzen.  

• Een nieuwsbrief is rondgegaan van “Sus” Samen uit in de Stedendriehoek. Zij zorgen voor 
vervoer en je betaalt zelf de entree van bijvoorbeeld een voorstelling. 

• Lesley denkt eraan, na de 100 kilo stortafval discussie, 1 à 2 keer per jaar met een wagen 
langs te gaan om grof vuil op te halen. De vraag is wie wil dat doen en is dus de 
initiatiefnemer en wil het wijkteam de kosten betalen? Edwin vindt dit voorstel heel lastig. Dit 
probleem komt elk 2 jaar terug. Mensen kopen weer een goedkope 2e hands machine en dan 
krijg je weer hetzelfde probleem. 

• Volgens Wil gaat het bomen kappen achter de Doornenburg door. Bij het spoor gaan ook 
bomen weg en twee boomstammen. 

• Wil deed de kindermoestuintjes samen met Marja maar zij gaat weg. Wil gaat de maand mei 
weg en zoekt een vervanger voor het watergeven van de plantjes.  

• Berdie meldt dat “Let’s eat and meet” op de Vijfhoek elke laatste zaterdag van de maand nog 
steeds plaats vindt. De beheerder organiseert dit nu. 

• Op 9 en 10 juni vindt bij de Kuip een theatervoorstelling plaats voor jong en oud in een 
circustent.  

• Edwin wil aandacht geven aan de lijst met initiatieven en de betreffende mensen bellen. Actie 
Edwin 

• Elianne vindt de vergadering op 18 december niet prettig i.v.m. voorbereidingen voor de kerst.  
 
6. Afsluiting 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
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) 
 


