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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 16 oktober 2018 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Berdie Klein Geltink, Wil 
Lugtenberg en Elianne Sinnebrink   
Sociaal team: Marc Kamp 
Wijkcontactraadsleden: Marco Schoemans (GB), Ahmet Kaya (DENK), Jan 
Schuring (D`66) 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Edwin van der Strate 
Wijkcontactraadsleden: Alex Gebhardt (Deventer Nu) en Rob de Geest 
(PvdA), Tjoek Korenromp (D`66), Karst Vaartjes (CDA)   

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
Gasten  : Ben Impelmans (werkgroep Doornenburg) 
   Jeroen Pas (werkgroep Doornenburg 
   Anneke Lefferts (werkgroep Theo Boschplein) 
   John Egberink (werkgroep Theo Boschplein) 
   S. Moonen (werkgroep Theo Boschplein) 
   R. Hietbrink (werkgroep Theo Boschplein) 
   Ben Westenberg (kunstwerk Vogelwiel) 
   3 jongeren met 2 ouders (werkgroep Kievit) 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zo mag het wijkteam het graag zien, de 
behandeling van maar liefst 4 aanvragen. 
 
2. Nieuwe aanvragen 
De bedoeling is dat de werkgroepleden hun aanvraag toelichten en de wijkteamleden vragen kunnen 
stellen. Morgen krijgen de werkgroepen terugkoppeling van de wijkmanager. 
 
Speelveld jongeren Kievit-Groenling 
Toelichting door de jongeren. Het speelveld Kievit-Groenling kan niet gebruikt worden omdat er veel 
hondenpoep ligt en vies is. Zij willen graag een wilgentenen afrastering, een extra goal en het 
rechtzetten van de bestaande goal. Het wilgen vechtwerk doen de jongeren met ouders zelf in 
samenwerking met het Groenbedrijf.  Ze hopen dat wanneer het opgeknapt is, de bewoners zien dat 
het gebruikt wordt als speelveld door de kinderen uit de buurt. Volgens een ouder is het daar aarde 
donker en zij vraagt of daar een oplossing voor is. De zou een vervolgvraag kunnen worden. 
De ouders verwachten niet dat deze plek andere jongeren aantrekt, dit is geen aantrekkelijke plek en 
er is toezicht.  
 
Fruitbomen Doornenburg 
De bewoners hadden veel last van de hoge bomen die schaduw gaven en wilden iets doen met het 
wilde gemeentelijke groen. De wens is er fruittuin van te maken en er is een tuinontwerp gemaakt. Met 
Het Groenbedrijf is overeenstemming en in het voorjaar is al werk verricht. De achterliggende 
gedachte is om het samen te doen. Nu is de werkgroep bezig met de afronding, de fruitbomen, de 
zitjes en de schildering op het elektriciteitshuisje. De offerte van het bankje en zitjes is € 993,55. Met 
de jongerenwerker Fabian Schrijver is contact opgenomen om door jongeren een Hollands plaatje met 
heldere kleuren, op het elektriciteitshuisje te schilderen. Bij Tuinderij Haverkamp is advies ingewonnen 
over de fruitbomen. De vraag komt, waarom pruimen- en perenbomen? Deze trekken veel wespen 
aan. Weth. Grijsen geeft de suggestie van walnotenbomen, deze zijn insecten werend zodat je er 
lekker onder kunt zitten. Over deze tip kan de werkgroep nadenken. De bewoners zullen in 
samenwerking met Het Groenbedrijf gedeeltelijk het onderhoud doen. Rinie vindt het een goed 
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initiatief om samen contact te onderhouden. Elianne vraagt hoe enthousiast de rest van de buurt is. 
Eerst proberen zij een klein stuk, nu komen al vragen om dit verder door te trekken, maar het moet 
hun stuk worden. Een deel is nu netjes, de rest niet.  
 
IJsbaan Theo Boschplein 
Deze werkgroep organiseert samen met vrijwilligers al 5 jaar lang veel verschillende activiteiten op het 
plein. In deze wijk willen zij op 28 december schaatsen op een kunstijsbaan, een unicum. Er komt een 
grote tent en DJ-production verzorgt licht en geluid. AH van het winkelcentrum sponsort eten en 
drinken. Stroomvoorziening is een punt omdat veel elektriciteit nodig is. De bewaking is ook nog een 
knelpunt. Continue beveiliging is het beste. Vigilat beveiligingsbedrijf uit Apeldoorn kan dit verzorgen, 
volgens Elianne. Een buurtapp voor buurtpreventie kun je zelf opstellen, geeft Berdie aan. Volgens 
Rinie moet je flink in de buidel tasten voor het inhuren van beveiliging en dat voor een eenmalige 
activiteit voor één dag. Het doel is een laagdrempelig evenement van te maken maar hoe krijg je dit 
kostendekkend? Ahmet vraagt of het een idee is om dit in januari of februari (voorjaarsvakantie) te 
organiseren. De werkgroep vindt het leuk in de kerstsfeer te laten plaatsvinden. Lesley stelt voor de 
beveiliging met de buurt te bespreken om een poule te maken. Elianne vraagt of dit evenement niet 
samen met de ijsbaan op de Flora is te organiseren? Berdie: Hoe ga je om met de aanzuigende 
kracht van andere kinderen? Dit gebeurt ook op speelmiddagen, daar wordt niet moeilijk over gedaan. 
Er mogen niet meer kinderen op dan het aantal aanwezige schaatsen (78). De werkgroep wordt 
bedankt voor de toelichting. 
 
Kunstwerk Vogelwiel Vogelslag/Wielewaal 
Toelichting door Ben Westenberg. Op burendag is dit ontwerp gekozen. Een vogel op een paal van 
een bepaald materiaal, vandalisme bestendig. Drie jongens of meisjes van een opleiding kunnen uit 
dik materiaal samen met een kunstenaar dit snijden. Het is een samenwerking van buurtbewoners, 
scholen en Cambio.  Dit kan dienen als pilot voor de andere wijken in de stad. Elianne vraagt hoe dat 
wordt gezien als saamhorigheid van de buurt. Vanuit de commissie is het idee gekomen en er zijn 
ongeveer 30 mensen bij betrokken. Het zal ter verfraaiing van de wijk zijn en op een zichtbare manier 
komen te staan. 
 
3. Verslag van de vergadering van 11 september 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
  
Naar aanleiding van het verslag 
 
- Lesley: Er worden geen drie maar twee verschillende vormen van sedumdaken aangelegd. 
 
- Joris heeft overleg gehad over subsidiemogelijkheden door de gemeente voor groene daken. Voor 
volgend jaar blijft de subsidiemogelijkheden gelijk. Volgend jaar vindt een evaluatie plaats en aan de 
hand daarvan wordt invulling gegeven voor 2020, dan zou een verbreding naar groene daken tot de 
mogelijkheden kunnen behoren.  
Aanvulling: in de voorjaarsnota wordt 1 ton vrijgemaakt, of voor groene daken, of voor groene 
bedrijventerreinen of voor groene tuinen. De beslissing waarvoor moet nog worden genomen.  
  
4. Aanmoedigingsprijs voor groene initiatieven  
  
Iedereen vindt het een goed idee, de aanmoedigingsprijs. Een keuze maken uit alle groene initiatieven 
van de laatste tijd, wie de prijs ontvangt. Dit initiatief een bedrag schenken van b.v. € 500,- om te 
besteden aan een ander groen initiatief met de groene opsteker (speldje). Dit als onderdeel van de 
fietstocht om ter plekke het uitgevoerde idee te bekijken en de prijs uit te reiken.  
 
5. Lopende initiatieven 
 
Berdie: Over een buiten bioscoop is één keer contact geweest met een jongerenwerker, daarna niet 
meer. Marc gaat de jongerenwerker nog een keer aansporen. 
 
Elianne heeft contact gehad met flatbewoners aan Brunsveld betreffende een vlaggenmast. Het 
binnenhalen is moeilijk te regelen en daarom zien zij ervan af. Nu is de wens geveltuin. Deze 
mevrouw heeft contact gehad met Joris. Zij vroeg naar de voorwaarden van geveltuin. Elianne heeft 
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aangeboden, indien er behoefte aan is, een uurtje te overleggen. 
 
Rinie vraagt of er nog wat gebeurt in het pandje 221, nu de beheerder is overleden. Joris weet dat de 
taken zijn verdeeld onder enkele andere bewoners en de drie bestaande activiteiten steeds door zijn 
gegaan. Er is nog ruimte voor nieuwe activiteiten.  
 
6. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
 
Elianne: 

• Wat is het vervolg op de bijeenkomst op initiatief van de gemeente waar deals mochten 
worden gemaakt? Joris antwoordt dat de signalen in drie categorieën zijn ingedeeld. A. Snelle 
acties, hiervan zijn de meesten uitgevoerd. B. Er lopen ongeveer 8 deals waarbij er 
samenwerking kan komen tussen bewonersgroep, Cambio en/of Groenbedrijf, C. de 4 grote 
en taaie thema’s, nl. afval, in het ruimste zin van het woord, groenonderhoud in de wijk, 
Oostrikpark in relatie tot het uitlaten van honden en de toegankelijkheid van hulpdiensten in 
het Oostrik. Op 26 november is ’s avonds een vervolg overleg over de 4 grote en taaie 
thema’s.   

• Zij vindt het leuk dat zoveel raadsleden aanwezig zijn. Dit vinden de andere wijkteamleden 
ook. 
 

Lesley: 

• De wijken Blauwenoord, Groot Douwel en Oostrik bestaan ongeveer 20 en 40 jaar. Het zou 
leuk zijn om dan wat te doen. 
 

• Op 5 november vindt er een gesprek plaats met de werkgroep sedumdaken en afkoppeling 
regenwater met een ambtenaar van de Provincie.  
 

• Op 8 november in The Mall is de presentatie van een onderzoek van studenten van het 
Saxion om woningen uit 1978 van de Vogelwiel, om deze energieneutraler te krijgen.  

 
Liesbeth: 

• Van deze avond is het leuk dat zoveel diversiteit aan onderwerpen aan de orde kwam. Zij 
complimenteert de wijkteamleden voor de rol die zij pakken en de goede vragen die zij stellen. 

 
Marc: 

• Andere sociale teamleden, hij zelf hebben en de wijkmanager hebben alle 
burendagactiviteiten in de wijk bezocht. Bij één activiteit waren ze bezig een buurt-app op te 
zetten. Deze burendagactiviteiten zijn vaak een opstap naar andere activiteiten en 
samenwerking in de buurt.. 

 
Marco: 

• Marco heeft op een andere manier waardevolle informatie gekregen. 
 
Joris: 

• Marc heeft de signaal van een individuele bewoner gekregen dat een huisarts gaat verhuizen. 
Het betreft een broer en zus met een autistische achtergrond. Liesbeth heeft deze vraag 
uitgezet maar de gemeente gaat niet over waar huisartsen zich vestigen. Wanneer mensen 
niet kunnen reizen, dan moet de huisarts er naar toegaan. De huisarts verhuist 2 straten 
verder, 500 meter.  

 
Berdie: 

• De AH-manager van de Vijfhoek is naar de Flora gegaan. Zij ontwikkelen voor de buurt leuke 
activiteiten zoals samen wandelen, bootcamp en avonden voor minder suiker gebruiken. Via 
facebook wordt dit verspreid.   
 

7. Besluit over de aanvragen 
 
Speelveld Kievit-Groenling 
Dit jongereninitiatief moet je stimuleren. Akkoord met een bedrag van € 2.107,-. 
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Fruitbomen Doornenburg 
Akkoord met de offertes van het Groenbedrijf van € 2.706,53 en € 993,55 met de opmerking na te 
denken over de fruitbomen in verband met wespen. Het schilderwerk op electriciteitshuisje gaan ze 
nog uitzoeken. 
 
IJsbaan The Boschplein 
Dit is een leuk initiatief maar te duur voor een eenmalige activiteit voor één dag. Voor een 
buurtactiviteit kan € 500,- subsidie worden gegeven en de rest moeten zij elders financieren.  
 
Vogelwiel 
Deze aanvraag wordt afgewezen. De reden: te weinig zelfwerkzaamheid, te weinig toevoeging in 
samenhorigheid en veel aanvragen uit dezelfde wijk.  
 
8. Afsluiting 
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
dinsdag 20 november 
dinsdag 18 december 
(aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 
 


