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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 19 juni 2018 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Lesley Jeffrey, Berdie Klein Geltink, Elianne Sinnebrink, 
Edwin van der Strate en Harry Uitermark 
Sociaal team: Marc Kamp 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Rinie Assen en Wil Lugtenberg  
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Wijkcontactraadsleden: Rob de Geest   

Verslaglegging : Susan Velterop 
Gasten  : Titia Lambooij (agendapunt 3) 
 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Verslag van de vergadering van 15 mei 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• Wijkteamleden; Frits van Doorn heeft besloten om niet verder te gaan als wijkteamlid. 

• Pandje 221; de beheerder van Het Pandje is afgelopen weekend overleden. Joris heeft hem 
onlangs nog iets gebracht namens het wijkteam. 

• Openbare ruimte; Elianne heeft met wijkagent Marleen van der Lugt gesproken over: hoe 
bereiken wij bewoners en hoe kunnen we een wijk socialer maken. Een idee is om huis aan 
huis met bewoners in gesprek te gaan en te vragen wat zij goed/slecht vinden in de wijk, waar 
zij behoefte aan hebben en welke bijdrage zij daar zelf aan willen leveren. Misschien kan 
hiervoor gebruik gemaakt worden van studenten. Joris hoopt dat tijdens het overleg op 3 juli 
(met bewoners, Groenbedrijf en Cambio) een aantal groepen (deals) ontstaan. Binnen de 
gemeente wordt momenteel geïnventariseerd welke buurten extra aandacht nodig hebben. 
Joris heeft het Oostrik hiervoor aangemeld. 

• Overlast wilde katten en ganzen; de overlast van ganzen is bekend en daar wordt al aan 
gewerkt. Er is nog geen aanpak voor de overlast van wilde katten. 

• Brief naar de Raad over snelheid op de N348; is Berdie nog niet aan toegekomen. 
 
3. Aanvraag verfraaiing Vogelwiel 
(in aanwezigheid van Titia Lambooij) 
 
Titia licht de aanvraag toe namens de bewoners van het plein Vogelslag/Wielewaal. 31 Woningen 
grenzen met de achterzijde aan het plein. Er zijn vrij veel nieuwe bewoners en de mensen kennen 
elkaar niet meer. Daarom is besloten om de Werkgroep Vogelwiel in het leven te roepen. De 
plannen/wensen van de werkgroep: 
• op burendag samen met de bewoners het plein mooier maken met een bankje, bloembollen, 

een insectenhotel en vogelhuisjes. De grond moet bemest worden (is erg schraal) zodat de 
bollen het beter gaan doen. 

• in de groenstrook de meidoornstruiken deels verwijderen en daarvoor in de plaats 
vlinderstruiken planten (in 3 kleuren) met daaronder laag groeiende beplanting. Om te 
voorkomen dat met regen het zand wegspoelt, een plantenbak er om heen. 

• tegen de (11) schuren/carports willen de bewoners graag ijzeren rasters bevestigen met 
klimplanten bijvoorbeeld vuurdoorn. 
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Onlangs is er een informatieavond geweest over regenwaterafkoppeling. De bewoners zijn daar erg 
enthousiast over en hebben hiervoor een werkgroepje in het leven geroepen. 
 
Edwin: Om te voorkomen dat regenwater in het riool terecht komt, moet eigenlijk de groenstrook lager 
liggen dan de bestrating. Als het plein wordt aangepakt, zou het mooi zijn om dergelijke maatregelen 
direct mee te nemen. Maar dit vergt wel meer voorbereiding en overleg. 
Titia kan zich hierin vinden, maar zou wel graag op burendag aan de slag willen met de schuren/ 
carports. 
Joris bedankt Titia voor de toelichting en zij verlaat de vergadering. 
 
Besluitvorming 
Het wijkteam besluit om in eerste instantie alleen subsidie te verlenen voor de bloembollen en de 
rasters met klimplanten voor de schuren (bij elkaar € 750,00). Over de resterende € 900,00 beslist het 
wijkteam later als onderzocht is of er andere – meer duurzame – oplossingen zijn. 
  
4. Actualisatie van de lopende initiatieven 
 
Colmschate Noord 
Joris geeft de contactgegevens van de verschillende werkgroepen aan Elianne door. Actie: Joris 
 
Kook en andere activiteiten kinderen 8-13 jaar (nr. 9); Joris heeft geïnformeerd bij Hermen Keizer. 
Voor deze leeftijdsgroep is o.a.: Potje van Otje (Raster), inloop (jongens- en meidengroepen) en er 
zijn buitenactiviteiten. 
 
App dieren Ulebelt (nr. 10); is als project voor studie PABO uitgevoerd. Eind mei wordt het 
overgedragen aan de Ulebelt. Zij gaan het digitaliseren en uitvoeren. De student zal bij het publiek 
toetsen wat zij er van vinden. 
 
5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten 
 
Berdie: 
• Vijfhoekloop; was een groot succes. Er waren ruim 30 lopers meer dan vorig jaar. De sokken 

(met WijDeventer logo) die over waren van vorig jaar, zijn aan de vrijwilligers gegeven. 
• Op woensdag 27 juni is er een informatieavond over zonne-energie bij Saxion. 
• Heeft in het ‘Rotterdamse dakenboek’ een dak gezien met een moestuintje. Lijkt haar 

geweldig. Het boek is ook een aanrader. 
• In Olst worden rondleidingen georganiseerd bij de aardewoningen. Afgesproken wordt dat 

Joris een rondleiding boekt voor na de zomer met het wijkteam met aansluitend ergens eten. 
• Morgen speelt het voetbalteam van groep 6 van de Wizard de landelijke finale schoolvoetbal 

in Zeist. Ze gaan er met de spelersbus van GAE naar toe. 
 
Elianne: 
• Hondenspeelveld Gooikerspark;  iedere woensdagochtend zijn 3 of 4 heren bezig om het 

hondenspeelveld netjes te houden. Elianne heeft aangegeven dat zij een beroep kunnen doen 
op het wijkteam als zij iets nodig hebben. Edwin zou het leuk vinden om ieder jaar een soort 
aanmoedigingsprijsje uit te reiken. Daar zouden deze heren zeker voor in aanmerking komen. 
Joris heeft, toen hij nog wijkmanager binnenstad was, speldjes laten maken. Hij gaat kijken of 
die er nog zijn (als voorbeeld). 

 
7. Afscheid Harry en afsluiting 
 
Dit was de laatste wijkteamvergadering voor Harry. Hij heeft de periode van 6 jaar volgemaakt. Hij 
heeft in die periode 4 wijkmanagers meegemaakt. Harry heeft zich ingezet voor: computerlessen, 
huiswerkbegeleiding, de kookploeg in het Titus Brandsmahuis en de wandelroutes. Joris bedankt hem 
voor zijn jarenlange inzet voor het wijkteam en biedt hem een cadeautje aan. Daarnaast ontvangt 
Harry een cheque van € 500,00 waarmee hij een bewonersinitiatief mag ondersteunen. 
 
Harry bedankt de wijkteamleden voor de prettige samenwerking en wenst ze veel succes voor de 
toekomst. 
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Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
dinsdag 10 juli (vanaf 19.00 uur: fietstocht langs initiatieven) 
dinsdag 11 september 
dinsdag 16 oktober 
dinsdag 20 november 
dinsdag 18 december 
(aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 
 


