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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 19 november 2019 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Marc de Haan (alleen punt 4), Lesley Jeffrey, 
Berdie Klein Geltink, Wil Lugtenberg, Elianne Sinnebrink en Edwin van der 
Strate 
Sociaal team: Marc Kamp 

Afwezig m.k.  Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Gasten:   Nanno Lambooij (werkgroep Vogelwiel) 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Joris opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder Nanno Lambooij.  
 
2. Verslag van de vergadering van 15 oktober 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
 

• Marc Kamp heeft met bewoners rond het Oostrikpark gesproken. Zij proberen er nog twee 
bewoners bij te krijgen om mee te denken. Richting de gemeente vragen zij zich af of er 
afspraken zijn vastgelegd over De Boomgaard. Joris vraagt dit na.  

• Aan de Slangenburg kant zouden mensen bij betrokken moeten worden. Waar de auto’s 
tussen door reden tijdens de buitenspeeldag. Joris heeft daar mensen gesproken.  

• Elianne meldt dat het goed gaat met de voorbereidingen van graffiti op de elektriciteit huisjes. 
De financiering is rond en het materiaal is besteld. Lesley weet dat zij in de werkgroep groen 
en afval komen om het plan te presenteren. 

 

3.  Voortgang Werkgroep Groen en Afval Colmschate Noord 
  
Nanno pleit om het tweede deel van de aanvraag Vogelwiel dit jaar nog uit te keren. Van het 
Waterschap is een subsidie van €6.750,- voor een infiltratieput toegezegd onder voorwaarden. Het 
andere deel moet ergens anders vandaan komen. De aanvraag voor de Provincie is na veel gedoe en 
hulp van een gemeente-ambtenaar ingezonden en de verwachting is dat hier wel positief op wordt 
gereageerd. Maar op het moment dat de Provincie afhaakt, krijgen zij ook de subsidie van het 
Waterschap niet. Wanneer het 2e deel van het wijkteam binnen is, komt de subsidie van het 
Waterschap in ieder geval. Er is een heel vergroeningsplan voor Vogelwiel en zij blijven initiatieven 
ontplooien. Joris heeft bij een overleg met o.a. de Provincie aangegeven dat zij bewonersvriendelijker 
kunnen omgaan met bewonersinitiatieven. Nanno wordt bedankt voor zijn toelichting. 
 
Het wijkteam besluit het tweede deel €3.500,-  dit jaar nog uit te keren zodat de subsidie van het 
Waterschap binnenkomt. Zij vinden dat het project moet doorgaan en omdat er veel menskracht in zit 
(en niet omdat de subsidiepot leeg moet). Voor de toekomst is er nu bij Vogelwiel ervaring met zulke 
subsidie aanvragen.  
 
Rinie: Ambtenaren hebben naar de plek bij de Doornenburg voorkant gekeken, dit stuk staat ook in 
het MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP). Volgende week donderdag komt Menzo Koopman 
naar de speelplekken kijken. Er komt een bijeenkomst met ambtenaren en Menzo Koopman zal 
toelichting geven op het MJOP. De werkgroep heeft geworsteld met de voortgang. Het is goed dat de 
buurt kennis maakt met de ambtenaren.  
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4.  Idee rond klimaatadaptatie door Marc de Haan en Lesley 
 
Marc: De bedoeling is een voetbaltoernooi te organiseren in het kader van klimaatadaptatie. De 
mensen uit de buurt en voetballers ontmoeten elkaar hierbij en vertellen wat zij al hebben gedaan. 
Anderen kunnen hier ideeën opdoen. Wanneer je al een groen hart hebt, ga je wel even kijken. Dan 
komt het gesprek over “droge voeten in de wijk” wel opgang. Elianne geeft aan het liever niet 
klimaatadaptatie te noemen. Volgens Edwin kun je dit ook samen met de Ulebelt organiseren, energie 
adviseurs uitnodigen en het klimaatverandering noemen.  
Het wijkteam vindt het een leuk idee. Wanneer je je aansluit bij een bestaande activiteit zoals 
Vijfhoekloop, oogstfeest, buurt- en straatfeesten dan kun je alleen richten op het doel.   
Lesley en Marc gaan verder met de uitwerking van het plan. 
 
5. Voortgang VVE inventarisatie Oostrik door Marc Kamp 
 
De bijeenkomst is uitgesteld door de vele afzeggingen. De bijeenkomst is volgende week 
maandagavond. Marijn Roze van de gemeente is hierbij betrokken. 
 
6.  Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
Berdie 

• Bij De Wizard wordt de laatste hand aan een natuurspeelplaats gelegd. De Zonnebloem 
(school)  komt er bij in. Over het groen aan het Brand Buysplein vindt nu overleg plaats met 
school, gemeente en Stichting Tevreden. Er is subsidie van “Juffertje in het groen” om het af 
te maken. Volgens Edwin is het speelveld lastig. Kan het wijkteam daar niet iets in 
betekenen? Joris geeft aan dat St. Tevreden wanneer dat nodig is, wel bij de gemeente 
aanklopt.  

Marc Kamp: 

• Scholen en pleinen aan Zwaluwenburg maken gebruik van het grasveld naast De Schakel. 
Wellicht gaan de scholen samen met de buurt/ouders een idee inbrengen hierover bij het 
wijkteam. 

Joris: 

• Harry heeft bij zijn afscheid een cheque ontvangen. Deze is voor de helft  ingezet voor het 
nieuwe bewonersinitiatief Music 55, twee enthousiaste groepen zijn al van start gegaan.   

• Op maandagavond 3 februari 2020 is de grote wijkbijeenkomst voor Colmschate Noord 
gepland om naar aanleiding van de themagroepen allerlei lopende en afgeronde initiatieven 
uit Colmschate Noord zich te laten presenteren. 

• De wijkenmonitor van de gemeente komt in maart. Elianne vindt dat Oostrik niet in 
Colmschate Noord moet worden meegenomen. Joris heeft dit aangegeven bij kennis en 
Verkenningen, maar dit wil niet zeggen dat het gelukt is. In januari, nog zonder de cijfers, wil 
Joris al met het wijkteam een ronde maken van wat er speelt in de wijk, om daarna een opzet 
voor de wijkanalyse te maken die  later dan nog in het wijkteam terug komt. 

• De nieuwe WijDeventer krant is uit. Wanneer je geen nee/nee sticker hebt, moet je hem 
hebben gekregen. 

• Over de rol van de wijkteams gaan wijkteamleden in gesprek met raadsleden. Een 
vooroverleg met afgevaardigden van andere wijkteams is gepland op dinsdag 26 november 
en op woensdag 11 december is het overleg met de raad. Rinie en Edwin gaan.  

 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2019: Aanvang 20.00 uur  
 
dinsdag 10 december met jongerenwijkteam en wijkteam Colmschate Zuid (Elianne afwezig) 
 
Vergaderschema 2020: Aanvang 20.00 uur  
Dinsdag 21 januari 
Dinsdag 3 maart  
Dinsdag 7 april 
Dinsdag 12 mei 
Dinsdag 16 juni  
Dinsdag 30 juni  
Dinsdag 1 september 
Dinsdag 6 oktober 
Dinsdag 10 november  
Dinsdag 8 december 

 


