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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 15 oktober 2019 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Marc de Haan, Lesley Jeffrey, Wil Lugtenberg 
en Elianne Sinnebrink 
Sociaal team: Marc Kamp 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Berdie Klein Geltink en Edwin van der Strate 
Gasten:   Ellen van Kampen en Ben Impelmans (werkgroep Groen en Afval ) 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Joris opent de vergadering en vindt het fijn dat zoveel mensen aanwezig zijn. Er volgt een 
voorstelrondje.  
 
2. Verslag van de vergadering van 10 september 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. het verslag meldt Wil dat zij niet gaat verhuizen. 
 
3. Hoe verder met de themagroepen en de deals? 
Doornenburgplein 
Rinie: Regelmatig is de werkgroep groen en afval mbt Doornenburg bij elkaar geweest. Op zaterdag 5 
oktober, tijdens de pleinbijeenkomst zijn de ideeën vanuit de buurtbewoners plenair besproken. Het 
flyeren en ophalen vooraf in de week had effect, want de opkomst was groot, ongeveer 30 bewoners. 
Cambio was aanwezig met koffie, etc. Ben heeft uitgelegd dat er het idee is om het plein op te 
knappen. In het begin waren er negatieve geluiden. De bewoners zijn in groepjes aan de slag gegaan. 
Met deze meningen en ideeën  gaat de werkgroep zo snel mogelijk verder. 
Ellen: De algemene sfeer was dat de mensen enthousiast waren en een groep mensen (5 personen) 
wil ook helpen. De behoefte is aan onderhoudsvrij groen (wilde tuin) en speeltoestellen voor de 
kinderen. Sommige bewoners waren erg uitgesproken in hun mening; “als dat er komt, trek ik het 
persoonlijk uit de grond’. Dit is later wel positief bijgedraaid.  
Ben: De opmerkingen over de omgeving station met betrekking tot het groenplan zijn aan Matthijs 
Bootsma van de gemeente doorgegeven. Alles is geïnventariseerd en het enthousiasme van de 
bewoners moeten we vasthouden.  
Jeffrey: Ook is er gesproken over afkoppeling van regenwater. Van de Ulebelt waren ook mensen 
aanwezig.  
Joris: Het is goed om snel een terugkoppeling te geven maar wel oppassen met het scheppen van te 
hoge verwachtingen. Speeltoestellen liggen lastig en rond groen moet ook eerst een check gedaan 
worden, natuurlijk spelen kan weer wel gamekkelijker.  
Ben vindt het wel handig wanneer een deskundige erbij is met betrekking tot een “wilde tuin”. 
Liesbeth geeft aan dat in Steenbrugge een bloemrijkgrasland is aangebracht, wat nog te zien is. Een 
strook hoog opgaand gras, dat zichzelf uitzaait.  
Liesbeth is met het groenbedrijf op pad geweest. Waarom natuurlijk spelen? De eisen voor 
speeltoestellen zijn zeer streng, bijna onbetaalbaar. De vraag is ook of de kinderen gelukkig worden 
van een wipkip. Het plaatsen van een speelboom, om op te klimmen, een glijbaantje in een wal of 
boomstammen stappen vraagt natuurlijk wel wat van de buurt voor onderhoud. Je kan een gesprek 
aangaan met Edwin Schut van het Groenbedrijf. Rinie zal contact opnemen met Edwin Schut, Menzo 
Koopman en Judith Meekes (spelen).  
Ellen vindt het teleurstellend dat de wens van speeltoestellen niet in te passen is door de gemeente. 
Er wordt om participatie van de bewoners gevraagd en nu zijn er geen mogelijkheden.  
Marc Kamp: Een plek adopteren is toch mogelijk? De bewoners moeten dan zelf voor aanschaf en 
onderhoud zorgen. Ben merkt op dat we nog niet over adopteren moeten hebben. 
Joris: Het zou fijn zijn als een gesprek zo snel mogelijk kan plaatsvinden tussen de werkgroep en 
genoemde functionarissen, waarbij ook enkele van de 5 enthousiaste bewoners bij zijn. Het idee moet 
wel door enkele bewoners worden gedragen. Rinie gaat de afspraak regelen. 
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Graffiti op Ziggohuisjes 
Ben: Het ontwerp is van de buurt en twee enthousiaste graffiti mensen willen het doen. Ondertussen 
is hij een jaar bezig maar er gebeurt nog niets. Nu moet er geld komen en verf worden gekocht. 
Raster doet een aanvraag bij het jongerenwijkteam. Kees Verdonk is de manager van Raster. Joris 
beaamt dat door wisseling van de jongerenwerkers het project een poos heeft stilgelegen. Hij zal 
contact opnemen met de jongerenwerker en vragen waar de hobbels zitten. Wil zegt dat wanneer het 
klaar is, betekent dit dat er zichtbaar wat gebeurt. Hopelijk kan voor de volgende vergadering het 
wijkteam gaan kijken. 
 
Andere thema’s 
In 2017 is een pilot gedaan om betere afstemming te krijgen tussen Circulus-Berkel / Cambio en Het 
Groenbedrijf. Een van de themagroepen was van het Oostrikpark, 4 of 5 mensen wilden wat met het 
Oostrikpark. De vraag is nu, hoever staat het er mee. 
Volgens Elianne is de groep uit elkaar gevallen. Er is geen overeenstemming binnen de groep over de 
keuze tussen een speelplek, hondenlosloopgebied of boomgaard. Marc Kamp doet navraag bij 
Annemiek van deze werkgroep over de stand van zaken. Het zou mooi zijn wanneer de groep het 
initiatief weer oppakt.  
Elianne heeft contact gehad met het flexteam toezicht over de vele hondenpoep. Volgens haar is er 
nog niemand geweest. Joris zal navraag doen bij Wim Beauveser van toezicht. 
 
Hoe verder? 
In februari 2019 is een wijkbijeenkomst geweest rond de deals en de thema’s. Er is intussen vanuit de 
themagroepen Afval/Groen en toegankelijkheid hulpdiensten al iets te vertellen en iets te laten zien 
over de voortgang. De Oostrikparkwerkgroep hangt even af van de bevindingen van Marc. Van de 
deals zijn er enkele al klaar (Doornenburg zijde spoor, Kannenburg 200 nummers, Citroenvlinder) 
enkele zijn net begonnen (Swanenburg en Kannenburg 500 nummers). In de volgende 
WijDeventerkrant die in november uitkomt zal ook weer een ideeënkaart zitten, zodat er wellicht ook 
weer enkele nieuwe initiatieven zullen komen. Kortom alles bij elkaar genoeg materiaal om een 
buurtavond voor Colmschate Noord te houden in de vorm van een markt bijvoorbeeld. Initiatieven 
kunnen zich dan presenteren en andere mensen inspireren, Alle betrokken organisaties kunnen daar 
dan ook bij aanwezig zijn (o.a. Circulus Berkel/Cambio, Groenbedrijf, Buurtmaker, Ulebelt, …) We 
denken hierbij aan februari 2020 in de grote zaal van het Titus Brandsmahuis. Elianne. Marc en Joris 
zullen dit voorbereiden. 
 
4. Mededelingen, rondvraag en rondje buurten 
 
Elianne: 

• Op burendag is eindelijk na 20 jaar een buurtfeest gehouden aan de Swanenburg op haar 
pleintje. Het was zeer geslaagd met ongeveer 30 personen. Buurtbewoners waren 
enthousiast en er waren al ideeën voor volgend jaar. 
 

Marc Kamp: 

• Als lid van het sociaal team is hij op burendag bij 7 plekken geweest, die waren 
geïnventariseerd. Ondanks het mindere weer was het een succes. 

• Door de buurtmaker zijn in het Oostrik alle VvE’s geïnventariseerd. De bedoeling is dat een 
aantal contactpersonen van VvE’s in november elkaar informeren, en kijken  waar zij een 
voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Volgens Lesley doet Vereniging voor Eigen Huis ook wat 
voor VvE’s, er is nog geld beschikbaar.  
 

Liesbeth vindt het geweldig wat er allemaal is ontwikkeld, vooral op het Oostrik. 
 
Rinie: 

• Een aantal mensen zijn verhuisd, het is goed om te zien dat bewoners nieuwe mensen 
helpen. 

• Voor de nieuwe WijDeventer krant schrijft Rinie een stukje over de werkgroep afval en groen. 
 

Lesley: 

• Het laatste deel bij de Vogelwiel is afgemaakt. Met de provincie is af en toe contact over de 
subsidieaanvraag. Ook bij het Waterschap is een aanvraag gedaan. Joris: Bij voortgang van 
het Vogelwiel is er de mogelijkheid om een projectleider vanuit de gemeente aan te laten 
sluiten.  
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Marc de Haan:  

• De Citroenvlinder hangt vol tijdens Halloween.  

• Het geknal begint ook weer snel, vooral onder het tunneltje. Zijn er ideeën om op een centrale 
plek vuurwerk af te steken? De reactie is misschien bij de Citroenvlinder?  

Joris: 

• Een percentage van het wijkbudget gaat altijd naar het jongerenwijkteam. Joris vraagt het 
wijkteam of dit voor volgend jaar ook weer kan. Dat is het geval. In de bijeenkomst van 
december zullen de jongeren vertellen wat ze dit jaar allemaal gedaan hebben.   

• Harry heeft als afscheid een cheque van €500,- gekregen. Hij gaat de helft besteden aan het 
hondenspeelveld en de andere helft aan de 55 plussers die zelf weer muziek gaan maken 
(music 55+).  

• Joris en Marc K. hebben kennis gemaakt met de scouting. Een van de leiders is 
geïnteresseerd in bijen. Iets voor de werkgroep afval en groen in kader van bijenlint? 
 

Wil: 

• Wil is in Twello op een plek geweest waar fitness mogelijkheden waren voor ouderen. Dit is in 
Deventer ook wel b.v. op Keizerslanden. 

 
 

Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Vergaderschema 2019: LET OP: Aanvang 20.00 uur  
 
dinsdag 19 november 
dinsdag 10 december met jongerenwijkteam en wijkteam Colmschate Zuid (Elianne afwezig) 


