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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 5 maart 2019 in het 
verbindingscentrum de 5 Hoek. 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Wil Lugtenberg, Berdie Klein Geltink en Elianne 
Sinnebrink  
Sociaal team: Marc Kamp 
Belangstellende wijkteamleden: Rogier Weijn en Marc de Haan 

Afwezig m.k. : Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Wijkteamleden: Lesley Jeffrey en Edwin van der Strate 
Wijkcontactraadsleden: Tjoek Korenromp (D`66), Marco Schoemans (GB).  

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
Gasten  : Nanno Lambooij en Ben Westenberg (ag.pt. 1 en 2) 
 
1. Opening 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er volgt een kort voorstel rondje. 
 
2. Nieuwe aanvragen 
Vogelwiel “groenste straat van Overijssel” 
Nanno Lambooij en Ben Westenberg geven toelichting op de aanvraag Vogelwiel aan de hand van een 
eerste praatplaat. De aanvraag is als voorbereiding om de prijsvraag bij de Provincie Overijssel te winnen. 
Er waren 40 aanmeldingen en van elke gemeente kan 1 straat mee doen. Vanuit Deventer waren 2 
aanvragen en is Vogelslag / Wielewaal door loting de deelnemer geworden. Het betreft het binnen gebied 
van de Vogelslag en Wielewaal en de rand eromheen, vandaar de naam Vogelwiel. Er zijn straks na de 1e 
presentatie bij de Provincie nog 9 genomineerden (3 per thema) over met als thema’s, klimaat, 
kindvriendelijk en diversiteit. Op 11 april worden de ontwerpen gepresenteerd en mogen de aanvragers een 
pitch geven. De winnaar per thema krijgt een prijs van €20.000,-. Voor dit ontwerp is het dubbele bedrag 
waarschijnlijk nodig. Wanneer zij niet winnen gaat de buurt wel door om dit, waar mogelijk, in delen te 
realiseren. Verschillende fondsen worden aangeschreven, zoals b.v. Jantje Beton en het Oranjefonds. Met 
Menzo Koopman, wijkenbeheerder van de gemeente, is overleg geweest en is het ontwerp al iets 
aangepast. Hoe de kwaliteit van de grond is, wordt onderzocht.  
Berdie wijst er op specifiek te vragen waarop het onderzoek moet plaatsvinden.  
Er zal grondverbetering moeten plaatsvinden. De laatste jaren is niet veel gedaan aan het onderhoud van 
groen. Momenteel is de straat al erg enthousiast bezig met vergroening, waterafkoppeling, etc. Eind maart 
komt een delegatie van De Worp op bezoek om te kijken. Het is begonnen vorig jaar met Burendag, toen 
groene daken zijn aangelegd met sedum. Sedum, een vetplant, houdt water vast en geeft verkoeling 
waardoor je een prettig klimaat krijgt. Op deze Burendag waren 25 à 30 bewoners om te helpen. De 
plantenkeuze voor de prijsvraag zal zoveel mogelijk aansluiten bij de beheersmogelijkheden van Het 
Groenbedrijf. Dit om te waarborgen dat het langer in stand wordt gehouden.  
Joris voegt toe dat op de open avond voor de buurt waar dit plan is gepresenteerd ook twee buurmannen 
van de overkant waren. Zij waren erg enthousiast en vroegen al, hoe zij hun tuin erbij kunnen aanpassen.  
Vanuit de Provincie krijgen de bewoners deskundige begeleiding.  
De heren worden hartelijk bedankt voor hun uitleg. Zij krijgen van de wijkmanager terugkoppeling over het 
wel of niet honoreren van de aanvraag. 
 
3. Verslag van de vergadering van 24 januari 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
Naar aanleiding van het verslag: 
- N.a.v. de aanvraag speelvoorziening Citroenvlinder is de opdracht verleend aan Het Groenbedrijf. Het 
Groenbedrijf vraagt de kapvergunning aan voor de bomen. Elianne vraagt of er foto’s worden gemaakt van 
de werkzaamheden en ook van het resultaat.  
- Joris meldt dat de werkgroep Kievit/Groenling foto’s heeft gestuurd en deze binnenkort worden 
gepubliceerd.  
- In de vergadering van mei komen Marijn Roze, buurtmaker van de gemeente en afgevaardigden van 
woningbouwcorporaties om te praten over het thema “wonen”. 
 
4. Werkplan Sociaal Team Colmschate Noord / Vijfhoek door Marc Kamp 
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Marc geeft aan dat het werkplan tot stand is gekomen op basis van de actiepunten van vorig jaar. Dit zijn de 
extra taken naast de WMO-taken van het sociaal team. Het werkplan wordt doorgenomen. 
Op 23 juni is de Vijfhoekloop.  
In het 5hoekcentrum kun je overdag binnenlopen om een kopje koffie te drinken. Momenteel is er een vaste 
vrijwilliger. Tussen de middag zitten hier enkele mensen te lunchen. In een gesprek van het sociaal team 
kun je bewoners doorsturen naar 5 hoekcentrum om contact te leggen. In het “Pandje 221” is dat hetzelfde, 
alleen gaat het daar om een kleine groep, maar wel belangrijk voor bewoners.  
Verder is er een breigroep, J. van de Bent Stichting zit er 4 dagen in en er is kinderdisco.  
Joris bedankt Marc voor de uitleg.  
 
5. Stand van zaken rond thema’s in Colmschate Noord.  
Elianne heeft de laatste bijeenkomst begeleid. De 4 thema’s zijn: groen onderhoud in de wijk, afval (o.a. 
hondenpoep), het Oostrikpark in relatie tot het uitlaten van honden en de toegankelijkheid van hulpdiensten 
in het Oostrik. Een aantal opdrachten zijn meegegeven zoals het aanvullen van de knelpunten. De oorzaken 
achterhalen en wat is het doel. Wat is de oplossing en wie kunnen dat doen? Aan elk thema is een persoon 
gekoppeld waar ze terecht kunnen met hun vragen. Het ligt nu bij de bewoners. Ze verwacht dat een aantal 
aanvragen voor een budget nog gaan komen.  
Met betrekking tot de hulpdiensten is overleg bij de gemeente met werkgroepleden en iemand van de 
ambulance/brandweer. Hopelijk komen hier goede tips naar voren die dan in het navigatiesysteem van 
ambulance en brandweer kunnen worden aangepast.  
Joris zal reacties van die avond verzamelen en rondsturen als hij alle reacties van de contactpersonen 
binnen heeft.  
 
Wil meldt dat er een prullenbak is verdwenen bij het station door de werkzaamheden. Zij kan dit via de 
website van de gemeente bij het meldpunt Openbare Ruimte melden. Volgens Joris is dit systeem 
gebruiksvriendelijker gemaakt en vraagt aan Wil dit uit te proberen.  
 
6. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
Marc: 

• Op 20 april is een stekjes ruildag in het 5hoekcentrum.  
Joris: 

• Op woensdag 13 maart is het nationaal boomplantdag bij het “Landje van Niets”. Dat betekent dat 
gedeputeerde Hester Maij en commissaris van de koning Andries Heidema naar Deventer komen 
om de Boomfeestdag bij te wonen, in aanwezigheid van wethouder Frits Rorink. Kinderen van twee 
scholen helpen mee planten.  

 
7. Besluit over aanvraag van vanavond 
Joris: Op het gebied van duurzaamheid dragen zij hun enthousiasme over. Er is samenwerking tussen 
verschillende bewoners.  
Voor enkele bewoners is het een doorn in het oog dat tuintjes van de huurwoningen niet goed worden 
onderhouden. Misschien kunnen de bewoners in gesprek gaan met huurders om te kijken of ze hulp kunnen 
bieden.  
Het wijkteam gaat akkoord met de aanvraag voor een bedrag van €1.000,-.  
 
- Wil vraagt of er wel controle is op de uitgaven na een subsidieverlening. Joris antwoordt dat af en toe een 
overzicht komt met bonnetjes waaraan het geld is besteed. Hij houdt het wel in de peiling of het geld goed 
wordt uitgegeven. Heel vaak komen de rekeningen via de wijkmanager binnen en worden rechtstreeks door 
hem betaald. 
 
8.  Afsluiting 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2019:  
Dinsdag 9 april 
Dinsdag 14 mei Thema: “Wonen” 
Dinsdag 18 juni 
Dinsdag 2 juli (fietstocht) 
Dinsdag 10 september 
Dinsdag 15 oktober 
Dinsdag 19 november 
Dinsdag 10 december 
 (aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 


