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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 18 juni 2019 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Elianne Sinnebrink en Edwin 
van der Strate (vanaf punt 6) 
Sociaal team: Marc Kamp 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Marc de Haan, Berdie Klein Geltink en Wil Lugtenberg  
Verslaglegging : Susan Velterop 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Joris heeft gesproken met de twee aspirant wijkteamleden: Rogier Weijn en Marc de Haan. Rogier 
heeft aangegeven dat hij heel graag iets wil doen in de wijk, maar twijfelde over zijn deelname aan het 
wijkteam en gaat daar niet mee door. Marc Kamp heeft hem uitgenodigd voor een bijeenkomst voor 
vrijwillige coaches. Rogier is ernaartoe gegaan en is er erg positief over. De kans is groot dat hij als 
vrijwillige coach aan de slag gaat. 
Marc de Haan is nu een half jaar voor zijn werk aan het reizen, maar daarna komt hij graag terug als 
wijkteamlid.  
 
2. Verslag van de vergadering van 14 mei 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
De wijkteamleden vonden de toelichtingen van Rentree en Ieder1 heel nuttig. Zij hebben heel duidelijk 
aangegeven tegen welke dilemma’s zij aanlopen.  
 
3. De opsteker van het jaar 
 
Bij de agenda is de scorelijst gevoegd. De top 3: 
 
Vogelwiel    41 punten 
Landje van Niets   39 punten 
Hondenspeelveld Gooikerspark  37 punten 
 
De winnaar is dus Vogelwiel, een initiatief gedragen vanuit de bewoners zelf en met veel 
zelfwerkzaamheid. Tijdens de fietstocht op 2 juli wordt dit initiatief in het zonnetje gezet. De bewoners 
ontvangen een cheque van € 500,00 waarmee ze een ander initiatief in de wijk kunnen steunen. Leuk 
om in de media aandacht aan te schenken. In de e.v. WijDeventer krant krijgen de drie initiatieven (top 
3) aandacht. 
  
4. Voornemen college om op wijkbudget voor € 125.000,- te heroverwegen 
 
Toelichting Liesbeth: De gemeente krijgt veel minder geld van de rijksoverheid. Als gevolg daarvan ligt 
er een bezuinigingsopgave van € 2 miljoen per jaar. Er is een groep aan het werk gegaan om te kijken 
waarop bezuinigd zou kunnen worden. Voorgesteld wordt om € 125.000,- te bezuinigen op het totale 
wijkbudget (van alle wijken samen). Van dit wijkbudget blijft ieder jaar zo’n € 75.000,- over. Het 
afgelopen jaar is dit bedrag ingezet voor het versterken van opbouwwerk bij de sociale teams.  
Joris: Het wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek krijgt nu € 51.000,- per jaar en dat zou na deze 
herverdeling € 12.500,- per jaar minder zijn. Alle wijkteams zijn hierover geïnformeerd. Tot en met 
donderdag 20 juni kunnen wijkteamleden hun reactie indienen bij de griffie. 
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5. Benoemen initiatieven voor fietstocht op 2 juli 
 
Afgesproken wordt om de volgende initiatieven te bezoeken, met een toelichting van de 
initiatiefnemers: 

• Bloemenveld Caspar Philipsstraat 

• Hondenspeelveld Gooikerspark 

• Vogelwiel 

• Groenling hekwerk jongeren 
 
Bij de initiatieven Doornenburg (nieuwe aanleg) en Landje van Niets wordt alleen gekeken. 
Start fietstocht: 18.30 uur bij Verbindingscentrum Vijfhoek. 
 
6. Mededelingen, rondvraag en rondje buurten 
 
Marc: 

• Heeft een voorbeeld van hoe iets kleins kan uitmonden in een activiteit. Er was een mevrouw 
die wilde knutselen met kralen en zij kende nog wel iemand die dat leuk vindt. Zij zijn 
vanmiddag met z’n 3-en begonnen en volgende week komt er nog iemand bij. 

 
Lesley: 

• Door het aanleggen van de sedumdaken zijn bewoners met elkaar in contact gekomen. Er is 
ook belangstelling voor van buiten de wijk (o.a. de Hoven en Zandweerd). 

 
Rinie: 

• In het kader van het project groen en afval wordt nu een deel van het Oostrik aangepakt. 
Bewoners kunnen zelf aangeven waar zij goed in zijn. Joris hoorde van een collega dat er uit 
Blauwenoord klachten zijn over het afval van McDonald’s. 

 
Elianne: 

• Als gevolg van alle berichten over verduurzamen doen er allerlei vreemde verhalen de ronde 
op het Oostrik. Mensen hebben er geen geld voor en doen allerlei vreemde aannames, 
bijvoorbeeld: de gemeente gaat de bewoners uitkopen. Deze verhalen/zorgen moeten bij 
Marijn Roze terecht komen. Hij is namelijk op zoek naar ingangen om zaken voor elkaar te 
krijgen. 

• Er is onvoldoende handhaving in het Oostrik. Er zijn een aantal hardnekkige problemen 
(zwerfvuil, hondenpoep, parkeren, auto’s die over het fietspad rijden). Bewoners melden het 
niet meer want het heeft in hun beleving toch geen zin.  
Liesbeth deelt mee dat er een pilot is geweest met een flexteam handhaving. Dit team is in 
een aantal wijken waar veel klachten waren, heel gericht gaan handhaven. De pilot is 
geëvalueerd in B&W en –omdat de resultaten positief waren- is geld beschikbaar gesteld om 
het te continueren. Joris gaat na of het flexteam ook in het Oostrik ingezet kan worden. 

• Ook een positief bericht: in de buurt waar Elianne woont, wordt een buurtbarbecue 
georganiseerd. Vier bewoners hebben zich gemeld om het te gaan regelen. 

 
Edwin: 

• Bij de nieuwbouw Fetlaer ontstaan gevaarlijke situaties door geparkeerde auto’s. Mensen 
parkeren voor de deur op het trottoir terwijl om de hoek parkeerplaatsen zijn. Joris heeft dit al 
gemeld bij afd. Verkeer. Hij zal het antwoord doorsturen naar Edwin. Als de vragen van Edwin 
daarmee nog niet zijn beantwoord, zal hij dat Joris laten weten. 

 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2019:  
dinsdag 2 juli (vanaf 18.30 uur: fietstocht langs initiatieven) 
dinsdag 10 september 
dinsdag 15 oktober 
dinsdag 19 november 
dinsdag 10 december 
(aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 


