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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 9 april 2019 in het Titus 
Brandsmahuis. 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Wil Lugtenberg, Berdie Klein Geltink 
en Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp 
Belangstellende wijkteamleden: Rogier Weijn 

Afwezig m.k. : Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Wijkteamleden: Elianne Sinnebrink en Marc de Haan 
Wijkcontactraadsleden: Marco Schoemans (GB)  

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
Gasten  : Ben Impelmans (Themagroep Groenonderhoud en Afval in Colmschate Noord) 
 
1. Opening 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
 
2. Verslag van de vergadering van 5 maart 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
Naar aanleiding van het verslag: 
- Lesley vertelt dat het project van het Vogelwiel in de finale van de groenste straat van Overijssel zit. Op 11 
april is de finale in Nijverdal. De jury heeft de straat onder het thema “kindvriendelijk” geplaatst. Veel 
samenwerking is er geweest met gemeente Deventer, Cambio en Circulus-Berkel Milieu. Vanuit een andere 
wijk is ook belangstelling getoond. Het idee is ook om als een voorbeeld te dienen. 
- Wil heeft via de website van de gemeente bij het meldpunt Openbare Ruimte de melding gedaan dat er 
een prullenbak is verdwenen bij het station door de werkzaamheden. Zij heeft een nummer gekregen maar 
vervolgens niets meer gehoord. Joris vraagt haar contact op te nemen onder dit nummer en te vragen naar 
de stand van zaken. Wanneer dit niet voldoende duidelijkheid geeft, dan Joris benaderen. 
 
3. Werkgroep van het thema “Groenonderhoud en Afval in Colmschate Noord” wil graag het 
wijkteam meenemen in haar plannen en ideeën.  
Rinie vertelt dat het een werkgroep is van vier personen en deze in eerste instantie niet laat groeien. Er komt 
geen vast omlijnd plan maar zij willen inspelen op de behoefte in de toekomst. Vanaf het station als nieuw 
ingericht gebied, starten zij en daarna gaan ze verder de wijk in. Het betreft het achterstallig onderhoud, vuil 
en urine. Op het station ontbreekt een toilet. Hierover willen zij in gesprek treden met de NS. Afvalbakken 
ontbreken ook. Vragen willen zij formuleren voor deskundig advies. Hoe kunnen we zo’n groene lijn de wijk 
intrekken? De bewoners worden betrokken door flyers. Wil geeft een compliment aan Circulus-Berkel Milieu 
en Het Groenbedrijf voor het netjes onderhouden. Dat spreekt mensen aan.  
Vanuit Mac Donalds ruimen medewerkers zelf rommel op. Marc zegt bij een zwerfvuilactie wel Mac Donalds 
er bij te betrekken. Berdie geeft aan dat de eigenaar van AH ook goed kunt benaderen. Volgens Joris geeft 
het IJsselhotel b.v. koffie bij een opruimacties langs de IJssel.  
Overlast van hondenpoep bestrijd je nooit voor 100%. Joris vraagt wat zij nodig hebben van het wijkteam, 
van Cambio, Het Groenbedrijf of Circulus-Berkel Milieu. Voorlopig nog niets.  
Joris gaat navraag doen via de gemeentelijke projectleider van de ondertunneling van het spoor of Prorail 
nog een toilet gaat aanleggen op het station. Tevens vraagt hij naar de invulling van het groen bij het station. 
Hier is het een kale vlakte, nu de bomen weg zijn. Joris vraagt Rinie en Ben dit plan wel onder de aandacht 
van de bewoners te brengen. 
De WijDeventer krant komt half mei uit. Graag binnen drie weken kopij inleveren.  
 
4. Voorbereiding op groenste project van de wijk. 
Het wijkteam heeft vorig jaar afgesproken om elk jaar een groeninitiatief in de wijk, de “groene opsteker” te 
geven. In 2019 doen we dat voor de eerste keer. Hier zou een bedrag van € 500,- aan vast zitten om door te 
geven aan een nieuw initiatief. Met de volgende criteria zou het project beoordeeld kunnen worden:  

• Hoe is het draagvlak en wat is daarvoor gedaan? 

• Wat is de zelfwerkzaamheid geweest? 

• Hoe is het enthousiasme in groep en omgeving ? 
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• Wat is de voorbeeldfunctie en uitstraling naar buiten? 

 
We spreken vervolgens af dat het niet specifiek om groenprojecten hoeft te gaan. Voor Colmschate-Noord 
zouden in aanmerking komen Doornenburg 700, Vogelslag/Wielewaal, hondenspeelveld Gooikersdijk, 
speelveld groenling/Kievit. Voor de Vijfhoek: Landje van niets, M. Bossestraat en Bijenplanten Caspar 
Philipsstraat.  
Joris kijkt de vorige lijst van de projecten na of daarvan nog projecten in aanmerking komen. Joris en Marc 
zullen iets bedenken op welke wijze een winnaar naar voren komt voor “De opsteker van het jaar”. 

 
5. Doornemen van de lopende initiatieven in Colmschate Noord en De Vijfhoek  
De twee lijsten worden doorgenomen.  
Colmschate-Noord: 

• Doornenburg 700: Ben weet dat een aanzet is gemaakt voor een beheercontract. Joris heeft een 
concept contract en zal deze opsturen. Met Ziggo is een probleem. Fabian, de jongerenwerker, heeft 
contact gezocht en er is afwijzend gereageerd. Vervolgens is een brief gestuurd maar hierop is geen 
reactie gekomen. Ze verschuilen zich achter allerlei protocollen. Ben krijgt geen contact met Fabian. 
Joris vraagt de brief aan hem te sturen en Fabian benaderen. Joris zal tevens uitzoeken van wie de 
twee huisjes zijn.  

• Omgeving Brunsveld complex: Marc vraagt wie het initiatief heeft genomen. Joris stuurt gegevens 
aan Marc.  

• Kannenburg 200: De wens is van twee speelplekken, speeltoestellen om te wisselen. Bij de 
gemeente is negatief gereageerd omdat deze speelplek in 2021 staat gepland voor een grote 
onderhoudsbeurt. Dit is een gemeentelijk speelplek. 90 speelplekken zijn onder gebracht bij 
Stichting Tevreden. Dat zijn speelplekken die bij de gemeente zijn weggevallen. Het wijkteam vraagt 
of de betreffende ambtenaar een keer kan kijken waar het om gaat. Anderhalf jaar wachten is wel 
lang voor de kleine kinderen. Marc polst de aanvragers en zal proberen ze tegemoet te komen. Het 
wijkteam vindt dat er gezorgd moet worden dat deze bewoners wel blijven doorgaan. Wanneer een 
speeltoestel door verplaatsing uit elkaar zou vallen, zal het wijkteam kijken voor een oplossing. 

De Vijfhoek: 

• Over het wijkcentrum de 5Hoek worden Joris en Marc binnenkort bijgepraat. Het duurt erg lang 
allemaal. 

• Openlucht bioscoop Andriessenplein. Mark zal navraag doen bij de jongerenwerker. 
 

6. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 

• Berdie heeft op Nextdoor een mooi initiatief gezien. Een bewoner van Groot Douwel vraagt 
buurtgenoten om gezamenlijk bordspelletjes te doen. Hiervoor hebben zich al 8 mensen aangemeld. 
Het is niet duidelijk waar dit wordt gehouden. 

• Lesley meldt dat op De Ulebelt een meeting voor regenwaterambassadeurs komt over vergroenen. 

• Lesley heeft contact met iemand van Ruimtelijke Ontwikkeling op Saxion. Hij zal de know how van 
hem hier delen. 

• Joris en Marc gaan donderdag naar Hilversum over duurzaamheid, energietransitie. Welke rol kun je 
spelen en hoe kun je bewoners mee krijgen in dit proces. 

• Edwin heeft binnenkort overleg met iemand van Cleantech Regio. Hij zal dit ook terugkoppelen. 
 
7.  Afsluiting 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Vergaderschema 2019:  
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) 

 


