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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 10 september 2019 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Wil Lugtenberg en Edwin van 
der Strate  
Sociaal team: Marc Kamp 

Afwezig m.k. : Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Wijkteamleden: Elianne Sinnebrink, Marc de Haan en Berdie Klein Geltink  

Gasten:   Titia en Nanno Lambooy, Janke Oberman (Vogelwiel) en Ben Impelmans 
(groen en afval Doornenburg) 

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Joris opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Verslag van de vergadering van 18 juni 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. De aanvraag, de begroting en het plan van Vogelwiel 
Voor de tweede keer dit jaar is de werkgroep Vogelwiel aanwezig om een plan met financiële 
onderbouwing toe te lichten. De vorige keer was het omdat zij meededen met de prijsvraag voor de 
groenste straat van Overijssel. In de eindronde zijn zij 3e geworden maar vielen niet in de financiële  
prijzen. Een gedeputeerde deelde hen mee dat er een kans was in een nieuwe subsidieronde van de 
provincie. De werkgroep loopt nu tegen procedurele muren aan. Je moet ingeschreven staan bij de 
Kamer van Koophandel. Via Joris is een collega bij de gemeente bezig om de aanvraag compleet te 
maken om in te dienen via de gemeente. Bij het Waterschap is ook een subsidie aanvraag ingediend.  
Thans is de werkgroep overgegaan in een Stichting en zijn zij ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Nu kunnen zij ook bij andere instanties subsidie aanvragen. De werkgroep wil nu met 
Burendag toch al een start maken met de enthousiaste mensen. Het gaat hier om de binnenkant van 
het plein. Er zal grondverbetering moeten plaatsvinden, rasters geplaatst en planten aangebracht 
worden. Het is een gefaseerd stappenplan.  
Edwin vraagt zich af wanneer de werkgroep klaar is. Nanno antwoordt dat wanneer zij een overzicht 
hebben hoeveel geld de werkgroep heeft, zij keuzes maken. Het wordt geen eindeloos verhaal. 
Joris licht toe dat vanuit de Provincie een eigen inbreng van bewoners wordt gevraagd. Dit is verwerkt 
in de begroting. Het bedrag wat nu wordt gevraagd is een bijdrage op de totale begroting.  
Totale kosten       €53.366,65 
Financiering in arbeid (vrijwilligers)  €10.110,00 
Financiering Provincie Overijssel  €26.683,33 
Financiering Waterschap    €10.000,00 
Financiering WijDeventer   € 6.573,33  
      €53.366,65 
Joris dankt de werkgroep voor hun toelichting.  
 
Edwin vindt het veel geld om het gat te dichten en vraagt zich af het wijkteam dit wil met het geld van 
WijDeventer terwijl nog niet duidelijk is of provincie en Waterschap ook oer de brug komen. 
Wil vindt het een mooi plan, maar ook dat er al veel geld is ingestoken van WijDeventer, voor de 
daken en de pomp, etc. 
Berdie heeft per mail aangegeven positief te zijn, het is een prachtig uithangbord.  
Rinie vindt het een flink bedrag maar ook dat we wel iets moeten doen. 
Marc stelt voor als stimulering een bedrag te geven om met Burendag al aan de slag te kunnen en het 
restant later maar daar wel garant voor te staan. 
Het wijkteam besluit uiteindelijk na een lange discussie €3,500 nu te subsidiëren en voor het restant 
garant te staan mits de werkgroep €18.000,- aan subsidie is toegezegd voor het eind van het jaar. Het 
moet wel dit jaar gebeuren anders komt het uit het budget van volgend jaar. Met de voorwaarde: In de 
lijn van de voorstellen die nu zijn gedaan (aanpassing aan de openbare ruimte) is het de komende 2 
jaar afgelopen met de subsidieverlening voor deze werkgroep.  
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4.  Een overzicht van de lopende initiatieven 
Ben geeft toelichting op het groen en afvalplan aan de Doornenburg. Dit is fase 2. Twee 
jongerenwerkers zijn bezig met de subsidieaanvraag voor het maken van graffiti op de 
elektriciteitshuisjes van Ziggo. De vraag is nog of hier vergunning voor nodig is. 
Fase 3, aan de voorkant van de Doornenburg, is in gang gezet. Bewoners rondom het pleintje worden 
erbij betrokken. Met Cambio is gesproken en zij zijn bereid mee te denken. Op 5 oktober komt een 
tent bij het speeltuintje. De bedoeling is om zo in Colmschate Noord met kleine stukjes de wijk te 
veroveren. 
Misschien is het goed een nieuwe bijeenkomst te organiseren met alle belangstellenden rond de deals 
en de thema’s, om de stand van zaken door te nemen. Voor klachten moeten de mensen blijven 
bellen. Cambio en het Groenbedrijf werken al meer samen in de wijk. Joris bedankt Ben voor de 
toelichting. 
 
Marc stelt voor om van het Wijkcentrum 5hoek een volgende keer een apart agendapunt van te 
maken. Het centrum is wel geopend maar na de vakantie wat ingezakt. Er worden wel nieuwe 
initiatieven ontplooid. Het verloopt ook stroperig omdat bij de gemeente nieuw beleid wordt gemaakt. 
 

5. Het financiële overzicht 

Ter informatie is het financieel overzicht meegestuurd. 
 
6. De door de raad aangenomen motie over de wijkbudgetten 
De raad heeft aangegeven dat de interne verdeling van de wijkbudgetten flexibel moet zijn maar dit 
gebeurt nu al. Verder staat in de motie dat de bezuiniging de ambities van de actieve wijken niet mag 
belemmeren.  
Het is goed dat wijkteamleden hier iets over zeggen. Dit kan op woensdagavond 30 oktober bij de 
raadstafel (bijeenkomst van raadsleden). De wijkteamleden zijn kritisch bij het hanteren van het 
budget en zuinig. Hiervoor worden zij als het ware afgestraft. De bedoeling is op woensdagavond 2 
oktober iets met andere wijkteamleden voor te bereiden. Rinie en Edwin stellen zich hiervoor 
beschikbaar.  
 
7. Mededelingen, rondvraag en rondje buurten 
Lesley: 

• Wanneer vindt evaluatie van De Vijfhoek plaats? Joris antwoordt dat de wijkanalyse volgend 
jaar komt. Dit wordt de 3e wijkenmonitor van de afdeling Kennis en Verkenningen. Lesley vindt 
de analyse van de buurten belangrijk. Joris besteedt hieraan wel aandacht en probeert ook 
extra buurtinformatie te krijgen voor Colmschate Noord. 

• Hoe kijkt het wijkteam tegen de burgerbegroting aan? Kan dit worden geagendeerd in 
november? Hier is vanuit de wijkteamleden geen belangstelling voor. 

• Lesley nodigt iedereen uit op Burendag 28 september van 10.00-14.00 uur naar de Vogelslag 
te komen. 

Rinie: 

• Sinds het voetbalseizoen is gestart, geeft Rinie training van 19.00-20.00 uur op dinsdag. Hij 
vraagt of er bezwaar tegen is de wijkteamvergaderingen om 20.00 uur te laten aanvangen. Dit 
is akkoord. 

Edwin: 

• Edwin geeft Joris en zijn collega een compliment voor het gelijk oppakken van de 
verkeerssituatie bij de ingang van de wijk. 

Wil: 

• Wil gaat verhuizen naar de Zandweerd, waarschijnlijk per 1 november. 

• Volgende week is “veiligheid” onderwerp bij het digitaal panel. Zij sluit zich hierbij aan. 

• Aan de voorzijde bij Doornenburg staan de bloemen in de vierkante meter bakken in bloei. 
 
Joris: 

• A.s. zondag is bij de Ulebelt het oogstfeest van 12.00 – 17.00 uur. WijDeventer staat hier met 
een stand. 

• Een suggestie is om een keer met andere wijkteams bij elkaar te komen. Dat lijkt het wijkteam 
een goed idee. Goed om later aan te geven wat jullie dan stedelijk willen bespreken? 
 

Joris bedankt de aanwezigen voor hun goede inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2019: LET OP: Aanvang 20.00 uur  
dinsdag 15 oktober 
dinsdag 19 november 
dinsdag 10 december 


