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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 21 januari 2020 in het  
Verbindingscentrum Vijfhoek 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Marc de Haan, Lesley Jeffrey, Wil Lugtenberg, 
Elianne Sinnebrink en Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp en Celine Broens (ouderenwerk) 
Contactraadslid: Alex Gebhard 

Afwezig m.k.  Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
   Wijkteamlid: Berdie Klein Geltink 
Belangstellende: Karla Hofman 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Joris opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder Karla Hofman. 
Er volgt een voorstelrondje  
 
2. Verslag van de vergadering van 19 november 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
 

• Lesley deelt mee dat de Provincie het subsidieverzoek van de Vogelwiel heeft goedgekeurd 
voor een bedrag van €9.956,-. De aanvraag was een moeilijk proces maar kan nu als 
voorbeeld gebruikt worden voor andere straten.  

• Elianne vraagt naar de bijeenkomst van 14 december wijkteamleden met de raadsleden. 
Edwin en Rinie waren hierbij betrokken. Zij vonden het leuk om te doen om andere 
wijkteamleden te spreken en te horen hoe zij werken. Het was nuttig en interessant. Je kunt 
als wijkteam bijvoorbeeld ook een jaar op één thema focussen. Gelukkig was profilering van 
politieke partijen niet aan de orde. Joris vertelt dat enkele wijken een sterke bewonersgroep in 
een buurt  hebben die zelf ideeën ophalen en budget verdelen. (WijRaambuurt en WijHoven). 
Deze avond krijgt een vervolg. 

• Marc Kamp: De bijeenkomst over de inventarisatie VvE’s Oostrik heeft plaatsgevonden. De 
buurtmaker heeft alles geïnventariseerd. Wat leeft er onder de andere bewoners? Enkele VVE 
bestuurders hebben zich bereid gevonden om dit verder uit te werken. Zij zullen zich op 3 
februari presenteren en eind februari een eigen avond organiseren voor alle VVE leden. 
 

3. Wijkanalyse, de eerste inbreng van wijkteam naar aanleiding van de vragen.  

 
Joris heeft een lijstje opgestuurd om de sterke en zwakke punten in te vullen voordat de algemene 
cijfers bekend zijn. De wijkanalyse wordt gemaakt o.a. aan de hand van enquêtes. Eind maart komen 
waarschijnlijk de cijfers in de Wijkenmonitor van de gemeente. In maart of april worden de opvallende 
zaken aan de hand van een wijkanalyse praatstuk verder bekeken in het wijkteam. 3 wijkteamleden 
van Colmschate Noord hebben de lijst ingeleverd, Edwin zal voor de Vijfhoek deze mondeling geven. 
De punten worden opgesplitst in sociaal, fysiek en veiligheid. Joris heeft de lijstjes verzameld en één 
overzicht van gemaakt, die wordt uitgedeeld. Opvallend is dat het verschilt per wijk, zelfs per straat en 
ook de beleving per persoon, waar vergelijk je het mee. Enkele punten die verder nog genoemd 
worden zijn: 

• Nadat papier en glas is opgehaald, zou eigenlijk een bezemwagen achteraan moeten komen.  
Mensen die zwerfafval inzamelen verdienen een complimentje, b.v. een doosje Merci. Joris 
zal informeren bij de Cambio of zij een beeld hebben wie dit doen. 

• Het onderhoud van groen gaat goed, volgens Alex is de gemeente bezig met een inhaalslag.  

• De eikenprocessierups geeft veel overlast door jeuk. Het idee is om meer nestkastjes op te 
hangen. De gemeente is al bezig met voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.  

• Elianne voelt zich niet veilig op straat. Er lopen ongure types rond.  
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• Elianne is benieuwd of de wijkanalyse wordt opgesplitst in buurten.  
 
4.  Wat zijn mogelijke punten voor een stedelijk overleg met alle wijkteams dat er gaat 
komen en wie wil dit mee voorbereiden? 
 
De wens van wijkteamleden die de bijeenkomst met de raad hebben voorbereid  is om een keer met 
alle wijkteams uit de stad bij elkaar te komen.  
Er komen een aantal onderwerpen uit. Allereerst een kennismaking met elkaar als wijkteams (wat zijn 
de successen en wat de teleurstellingen en hoe werkt ieder). 
Verder als inhoudelijke onderwerpen, sociale veiligheid in de wijk, duurzaamheid (hiervoor zou 
Vogelwiel een mooi voorbeeld in onze wijk zijn) en wijkaccommodaties (Karla heeft hier ervaring mee 
in Rivierenwijk). 
Rinie of Lesley of Edwin willen dit stedelijk overleg wel mee voorbereiden.  
 
6.  Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
 
Lesley: 
- Lesley is bezig op 1 juni (2e pinksterdag) samen met Marc de Haan een dag te organiseren 
over klimaatadaptatie, sport, droge voeten in de straat, bij de SV Colmschate. Het probleem zit nu nog 
in het gebrek aan menskracht, beveiliging, opbouwen van podium, bemensing kantine, etc. Even 
afwachten wat 3 februari oplevert aan enthousiasme. 
- Lesley geeft aan samen met de werkgroep afval en groen groepen tegen te komen in o.a. 
Doornenburg over speelplekken die lastig te enthousiasmeren zijn. Veel bewoners zitten met 
frustraties en deze moeten eerst weg Op 3 februari gaan deze groepen zich presenteren en daarna 
gaan ze een plan maken met begroting waarmee ze dan in het wijkteam komen. 
- De NS zorgt niet voor een plasgelegenheid bij het station omdat er niet genoeg reizigers zijn 
om daarvoor in aanmerking te komen.  
 
Marc de Haan: 
-  Marc heeft een melding over afval gedaan bij de gemeente Deventer (slim melden) op de Weg 
door Salland. De reactie van de gemeente was dat dat deel Provinciaal is. De Provincie reageert dat 
net dat stukje bij de gemeente hoort en dit zelf aan de gemeente zal doorgeven. Marc wacht nu even 
af en tipt Joris wanneer het nog niet goed loopt. 
 
Joris:.  
- Op 3 februari is bewonersavond om 19.30 uur in Titus Brandsmahuis. Van de 20 initiatieven 
hebben 16 à 17 toegezegd om mee te doen. 
 
- Op het financiële plaatje van 2019 kunnen we zien dat het budget bijna gebruikt is. Met 
dezelfde uitgaven voor 2020 en het bezuinigde budget komen we niet rond. De gemeenteraad heeft 
gezegd dat initiatieven er niet onder mogen lijden. We moeten nadenken of we zo doorgaan of dat we 
aanpassingen doen. Dit de volgende keer agenderen zodat we er goed over kunnen nadenken.  
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2020: Aanvang 20.00 uur  
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 

 


