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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 17 april 2018 in het 
hoofdbureau van politie  
 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen (aspirant), Frits van Doorn (aspirant), Berdie 
Klein Geltink, Wil Lugtenberg (aspirant), Elianne Sinnebrink, Edwin van der 
Strate en Harry Uitermark 
Sociaal team: Marc Kamp 
Toezichthouder: Mehmet Celep 
Wijkagenten: Lucie Havinga en Marleen van der Lugt 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Lesley Jeffrey (aspirant), 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen   

Verslaglegging : Susan Velterop 
Gasten  : Bauke de Vries (agendapunt 2) 
   Ilona Wiltink en Najate Lankwaarden (agendapunt 2)  
 
 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Nieuwe aanvragen 
 
Landje van Niets 
(in aanwezigheid van Bauke de Vries)  
 
Bauke licht de aanvraag toe. Tussen Steinvoorde en Spijkvoorderhout ligt het ‘Landje van Niets’, 
bestaande uit twee weitjes, een eikenbosje, een meidoornhaag, houtwallen en een voormalige 
boerderij. Tot de eigenaar van de boerderij vertrok (in 2017) graasden er paarden in de weitjes. De 
buurtbewoners zijn plannen gaan maken voor een nieuwe invulling, samen met de gemeente, 
provincie en natuurorganisaties. 
 
Het plan houdt in: 

• begrazing door Maasduinen schapen. Dit zijn schapen die zichzelf redden en niet geschoren 
hoeven te worden. De eigenaar (en beheerder) houdt op meerdere plekken schapen. 

• grondruil met de boer zodat de schapen ook naar het smalle deel (noordzijde) kunnen. 
Overleg met de boer is gaande. 

• graven van een drinkpoel in het weiland. 

• plaatsen van een aantal boomgroepen. 

• plaatsen van een omheining. 
 
Het enthousiasme in de buurt over de plannen is groot, niet alleen onder de aanwonenden maar ook 
onder bewoners die verder weg wonen. De lijntjes naar de Ulebelt zijn al uitgezet (educatie). Het is de 
bedoeling dat bewoners 1x per jaar onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
 
De gemeente draagt zorg voor de financiering van de ‘basis’-verbeteringen (herstellen houtwal / 
bomenrij noordwestelijke zijde). Voor de ‘plus’-maatregelen is aanvullende financiering nodig.  
De provincie heeft € 3.000,- subsidie verleend voor de realisatie van het plan. Aan het wijkteam wordt 
een subsidie van € 5.000,- gevraagd. Hiermee kunnen alle beoogde maatregelen in het voorste weitje 
gerealiseerd worden, zodat de schapen op korte termijn in het landje kunnen lopen. 
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AED 
(in aanwezigheid van Ilona Wiltink en Najate Lankwaarden) 
 
Ilona en Najate wonen in Spijkvoorderenk/Spijkvoorderhout. Zij willen graag een AED in hun buurt 
omdat er een mensenleven gered kan worden wanneer je binnen 6 minuten met een AED bij een 
slachtoffer kunt komen. De dichtstbijzijnde AED’s zijn in gezondheidscentrum Spikvoorde en bij Albert 
Heijn aan het Andriessenplein. Beide AED’s zijn ’s avonds en ’s nachts niet bereikbaar. Als de AED er 
is, willen zij 40 bewoners opleiden zodat er altijd voldoende bewoners zijn die kunnen reanimeren. 
Ilona en Najate hebben bij 160 huishoudens een brief in de bus gedaan en deze zijn ze huis aan huis 
weer gaan ophalen. De reacties van de buurtbewoners zijn heel positief, niet alleen om mee te doen 
aan de reanimatiecursus maar ook om een financiële bijdrage te leveren voor de jaarlijkse kosten 
(zoals onderhoud en cursussen). Voor de eenmalige kosten (€ 3.000,-) vragen zij subsidie aan het 
wijkteam. 
 
3. Verslag van de vergadering van 20 maart 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld .  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• Straatfeesten; in het verslag staat dat er in Blauwenoord wel straatfeesten zijn, maar in het 
Oostrik niet. Volgens Marc zijn er wel degelijk straatfeesten in het Oostrik. Deze zijn niet in 
beeld bij Joris, misschien omdat zij geen subsidie aanvragen. 

• De bijeenkomst (over openbare ruimte in Colmschate Noord) voor mensen die actief zijn in de 
wijk of lid zijn van de Deventer Schoon Familie is verplaatst (van 1 mei) naar 24 april in het 
Titus Brandsmahuis. Morgen (18 april) is er een inloop bij de werkplaats van Het Groenbedrijf 
aan de Sprinkhaan. 

  
4. Thema veiligheid 
 
Bij de agenda is een overzicht gevoegd van de Deventer cijfers en die van Colmschate Noord en 
Vijfhoek. Uitgedeeld worden de veiligheidsgegevens in wijkenmonitor 2017. 
 
Colmschate Noord 
 
Er zijn een aantal adressen in de wijk die veel overlast veroorzaken en dus ook veel aandacht vragen. 
Het komt voor dat er 20 meldingen komen op één avond over hetzelfde adres. Dat zie je terug in de 
cijfers van bijvoorbeeld het onderdeel ‘burenruzie’. Marleen neemt de cijfers door met het wijkteam. 
 
Vijfhoek 
 
In de Vijfhoek wordt gewerkt met ‘witte voetjes’ tegen woninginbraak. De gemeente/politie laat 
papieren flyers in de vorm van een schoenafdruk achter bij woningen en in bergingen waar zij 
openstaande of niet afgesloten ramen of deuren aantreft. Op de flyer staat de waarschuwing: Deze 
schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn. Mensen worden op deze manier bewust gemaakt van 
het risico op insluiping als ramen en deuren niet goed zijn afgesloten. 
 
In de Vijfhoek meer dan 15 WhatsApp-buurtpreventiegroepen. 
 
Tenslotte 

• Ervaring van de wijkagenten is dat mensen elkaar steeds minder op ergernissen aanspreken 
en te lang wachten met melden. Meestal melden ze pas als de ‘emmer overvol is’. Dus eerder 
melden dan kijken de wijkagenten er naar samen met de wijkmanager, het sociaal team en de 
toezichthouder. 

• Over het algemeen gaat het goed met de veiligheid in Colmschate Noord en Vijfhoek. 

• Iedere donderdagochtend van 10 tot 11 uur houden de wijkagenten spreekuur in 
Verbindingscentrum de Vijfhoek. 

• E-mail adressen wijkagenten: 
mirjam.lentelink@politie.nl 
marleen.van.der.lugt@politie.nl 

 lucie.havinga@politie.nl 



Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek d.d. 17 april 2018 Pagina 3 
 

 
5. Besluitvorming aanvragen 
 
Landje van Niets 
In de oorlog zijn bombardementen geweest in dit gebied. Uitgezocht moet worden of er nog bommen 
liggen. Archeologisch is dit geen aandachtsgebied. 
Het wijkteam gaat akkoord met de aanvraag. Joris zal meegeven dat zij de verbinding moeten zoeken 
met de Ulebelt. 
 
AED 
Het wijkteam kent de aangevraagde subsidie toe. Voor wat betreft de (herhalings)cursussen adviseert 
het wijkteam om na te gaan of zij aan kunnen sluiten bij de initiatieven uit andere wijken en andere 
initiatieven in de wijk. 
 
6. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten 
 
Rinie vraagt aan Mehmet van welke onderwerpen de meeste meldingen binnenkomen. 
Mehmet: De meeste meldingen betreffen overlast van hondenpoep, parkeren, jeugd en dumpen van 
afval. 
 
Edwin stelt voor om de lijst met initiatieven (+ namen wijkteamleden) nog eens door te nemen. Zal 
Joris agenderen voor de volgende vergadering. 
 
Berdie is van plan om ‘plogging’ onder de aandacht te brengen tijdens de Vijfhoekloop. Plogging is 
een nieuwe trend uit Zweden. Het is een combinatie van hardlopen met afval opruimen 
 
7. Afsluiting 
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
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) 
 


