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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 15 mei 2015 in het Titus 
Brandsmahuis 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen (aspirant), Berdie Klein Geltink, Lesley Jeffrey 
(aspirant), Wil Lugtenberg (aspirant), Elianne Sinnebrink en Harry Uitermark 
Sociaal team: Marc Kamp 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Frits van Doorn (aspirant) en Edwin van der Strate 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 

 Contactraadslid: Rob de Geest (PvdA)    
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Verslag van de vergadering van 17 april 2018  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• Berdie: Over het “Landje van Niets” merkt zij op dat er door het gebied een fietspad loopt 
waardoor de schapen het merendeel in het zuidelijk deel lopen. Dit is geen verrassing voor de 
initiatiefnemers en er zijn onderhandelingen met de nieuwe bewoners van de boerderij. Hierdoor 
komt er straks, als er overeenstemming is tussen nieuwe eigenaar en gemeente, een verbinding 
tussen het noordelijke en zuidelijke deel. 

• Joris: Bij 4 wijkteamleden staat nog steeds “aspirant”. Kan dit woord inmiddels eraf? De drie 
aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Joris zal navraag doen bij Frits hoe hij erin staat. Actie 
Joris 

• Regelmatig komt in het nieuws dat er een tekort is aan AED’s. Momenteel is er een actie van 
Philips en de Hartstichting om met de buurt een AED aan te schaffen met 35% korting. 

• Bij de bijeenkomsten openbare ruimte bij het Groenbedrijf zijn 15 mensen geweest en op 24 april 
was ook een goede opkomst. Boven verwachting heeft dit veel punten opgeleverd. Alles is niet 
snel op te lossen maar het is goed dat er zoveel belangstelling was. De komende weken worden 
door de betrokken partijen de makkelijke punten opgepakt. Verder zal overleg plaatsvinden 
tussen bewoners, het Groenbedrijf en Cambio om te proberen om deals te sluiten. Dit zal op 3 juli 
verder vorm gaan krijgen. Voor grote onderwerpen zoals o.a. het Oostrikpark en de 
toegankelijkheid voor het Oostrik zullen op 3 juli mensen worden gevraagd om zich aan te sluiten 
bij verschillende werkgroepen die dan na de zomer aan de slag kunnen. De uitwerking van de 
aangedragen punten gaat naar alle aanwezigen. 

Lesley vraagt of dit niet eerder kan, om zodoende met Saxion iets te organiseren. Saxion wil 2e jaars 
studenten wat laten doen in de wijken. Dit betreft een nieuwe opleiding, nl. klimaat en management. 
Joris geeft aan dat er altijd al doorgegaan kan worden wanneer een buurt dat wil.  
 
3. Lijst met lopende initiatieven doornemen 

 
Een half jaar geleden is gesproken om een wijkteamlid te koppelen aan een initiatief.  
De lijst wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld.  
 

- Moestuinvereniging “wijk 5” heeft besloten zich op te heffen eind van het jaar. Dit is het gevolg 
van de huurperiode die afgelopen is. Oude bestuursleden gaan opstappen en er is geen 
invulling voor een nieuw bestuur gevonden, vandaar dat ze zich op gaan heffen. Rinie vindt dit 
een rigoureus besluit en vraagt zich af of het zo definitief was. Joris geeft aan dat hij dat wel 
zo van het bestuur doorgekregen heeft. Marc benoemt dat, ondanks dat het project stopt, het 
vele jaren een prachtig bewonersinitiatief is geweest om trots op te zijn.  
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- Een flyer met twee activiteiten wordt uitgedeeld. Op 27 mei Master of Sports en op 2 juni 
Summerfair. 

  
4. Lijst met speerpunten van beide wijken  

 
De speerpunten zijn als samenvatting bij de agenda gevoegd.  

 
Colmschate-Noord 

a. Marc geeft aan dat in Keizerslanden een spreekuur wordt gehouden voor bewoners met 
geldzorgen “Geldfit”. Vrijwillige coaches staan bewoners bij voordat deze in financiële problemen 
komen. Op 6 juni is weer een bijeenkomst en worden ook professionals uitgenodigd. Het sociale 
team heeft een werkplan en daarover is donderdag weer overleg.  
Volgens Elianne kunnen de VVE’s de bewoners van de slecht onderhouden woningen toch wel 
aansporen om hun woning in een goede staat terug te brengen.  
Volgens Wil is de afvalinzameling in Deventer duur en gooien de bewoners het afval overal neer. 
Dit is één van de grote onderwerpen die aangepakt moet worden in het kader van de 
samenwerking bewoners, Groenbedrijf en Cambio / Circulus Berkel. 

b. Marc zegt als voorbeeld over de toename van eenzaamheid dat door de komst van het “Pandje 
221” de initiatiefnemer/beheerder nu aandacht krijgt van buurtbewoners. Die brengen hem, nu hij 
erg ziek is, af en toe eten. Dit geeft de enorme waarde aan. Joris zal zorg dragen dat de 
beheerder van het Pandje  ook iets van het wijkteam krijgt. Actie Joris  

c. Wat betreft openbare ruimte zijn 70 à 80 punten aangevoerd. Dit traject loopt. Elianne zal een 
keer met de wijkagent kijken, wat zij tegen komen in de buurt. 

d. Gevoel dat de buurt achteruit gaat, hangt samen met punt a. en b. Successen vieren is een van 
de antwoorden.  

e. Onderhoud van woningen door o.a. zwakke VVE’s. In een van de volgende wijkteamvergadering 
een keer agenderen het thema “rond wonen” met vertegenwoordigers van corporaties. 
 

Vijfhoek 
a. Meer zorgvragen bij mensen in huurwoningen; meenemen met het thema “rond wonen” wanneer 

dat op de agenda van het wijkteam staat.  
Op Spikvoorde ging spelen met kinderen onderling niet goed. Er hebben gesprekken 
plaatsgevonden met de kinderwerker en bewoners. Er zijn regels opgesteld en samen leren 
spelen is er bevorderd. Marc heeft met bewoners gesproken met als insteek zwerfafval. Op 16 
juni organiseert de kinderwerker samen met Cambio in de M. Bossestraat iets voor de kinderen 
met een springkussen etc. en is er met volwassenen een schoonmaakactie. 

b. Veel echtscheidingen. Het sociaal team wordt daarop ingezet met preventieve “hou me vat”-
trainingen, een soort relatietraining. Algemene informatie avond wordt gehouden over waar loop 
je tegenaan met een scheiding. 

c. Eenzaamheid: in de peiling houden of het grijpbaar proberen te maken is.  
d. Het verbindingscentrum Vijfhoek verdient aandacht. 
e. Groen en grijs in de openbare ruimte. Een pijnlijke constatering. Samenwerking tussen Cambio 

en Het groenbedrijf wordt verbeterd. 
f. Bij Op den Haar is men zelf bezig om de grote VVE op te splitsen in kleine VVE’s. 
 
5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteameden 
 

• Voor Harry is de volgende vergadering de laatste; de termijn van 6 jaar is voorbij 

• Berdie: De mensen vinden de ganzen agressief m.n. nu ze jongen hebben. Zij lopen dichtbij het 
fietspad De Vijfsprong. Het aantal eenden is sterk afgenomen; de laatste 2 jaar zijn de ganzen 
sterk toegenomen. Joris neemt contact op met de ecoloog van de gemeente. Actie Joris 
Volgens Rinie is er in de gemeente Rijswijk een ganzenbeheerplan. Dit is een tip om na te lezen. 

• Berdie heeft een paar weken geleden gelezen, een voorstel om het verkeer op de N348 
Raalterweg tussen de rotonde en Deventer van 80 naar 60 km terug te brengen. Dit levert minder 
verkeer op bij de kruising Van Oldenielstraat/H. Dunantlaan. In Deventer wordt de snelheid op de 
Siemelinksweg (N348) verhoogd van 50 naar 70 km per uur. Ter hoogte van de Vijfhoek ontstaat 
dan een flessenhals en het probleem wordt erger. Dit is een advies en komt een keer in de 
gemeenteraad. Berdie stelt een brief op vanuit het wijkteam op en stuurt dit rond. Actie Berdie 
Via de griffie gaat de bief naar de gemeenteraad.  
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• Elianne is benaderd door twee bewoners die overlast hebben van wilde katten. Joris neemt dit 
ook mee naar de stadsecoloog. Actie Joris 

• Lesley: Bij het plein aan de Batenburg willen bewoners wat anders. Hij heeft aangegeven, kom 
met ideeën wanneer bewoners actief zijn, kunnen ze ermee aan de slag.  
 

6. Afsluiting 
  
 Op 19 juni is Wil Lugtenberg afwezig. 
 

Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
 
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) 


