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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 3 maart 2020 in het  
Verbindingscentrum Vijfhoek 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Marc de Haan, Lesley Jeffrey, Berdie Klein 
Geltink, Wil Lugtenberg en Elianne Sinnebrink  
Sociaal team: Marc Kamp  
Contactraadslid: Alex Gebhardt 

Afwezig m.k.  Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
   Wijkteamlid: Edwin van der Strate  
Belangstellende: Karla Hofman 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Joris opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
2. Verslag van de vergadering van 31 januari 2020 
 
Naar aanleiding van: 
 

• De naam van het contactraadslid is fout geschreven, er moet een “t” worden toegevoegd. 

• Marc Kamp: Maandag 9 maart is de bijeenkomst over de inventarisatie van VvE’s Oostrik. 

• Marc de Haan: Het zwerfvuil bij de Weg door Salland is opgeruimd. 

• Marc vraagt naar de groepen die lastig te enthousiasmeren zijn. Lesley antwoordt dat de 
frustraties bij die bewoners zijn weggehaald. Lesley en Rinie hebben een beetje afstand 
genomen. Samen met Joris zijn deze groepen nu actief.  
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.  Gesprek over financiën en begroting n.a.v. bezuinigingen op wijkbudget.  
 
Joris heeft de uitgaven op een rij gezet. Deze overzichten 2016/2017 en 2018/2019, een samenvatting 
en de raadsmotie zijn meegestuurd. €80.000,- is nu beschikbaar voor twee jaar, i.p.v. €100.000,-. 
De grote uitgaven van  het Vogelwiel zoals vorig jaar is niet structureel. Er zijn ook wijken die budget 
overhielden. In de toekomst is het de bedoeling dat deze wijken dit compenseren met andere wijken.  
Naast het wijkbudget is het ook altijd goed om andere financiële bronnen te zoeken. Lesley stelt voor 
samenwerking te zoeken met Ulebelt, Waterschap, provincie om daar subsidie van te krijgen. Berdie: 
Van de Nederlandse Producenten van verpakkingen gaat €1,- per inwoner naar de gemeente, om te 
besteden aan allerlei doeleinden b.v. zwerfafval. Elianne noemt nog andere subsidiepotten zoals  het 
Oranjefonds, Prins Bernhardfonds en Jantje Beton. Bij verschillende fondsen moet het project dan wel 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Marc vraagt zich af wat er gebeurt als alle wijken te kort komen? 
Volgens Alex is dit nog nooit gebeurt. We stellen voor om op de oude voet door te gaan met het risico 
om als wijk een keer in het rood te komen staan. Iedereen is het hier mee eens. Er hoeven dus geen 
veranderingen te komen in de criteria of in maximale hoogtes van bedragen. Joris houdt de financiën 
per kwartaal bij zodat we regelmatig een financieel overzicht hebben. 
 
4. Terugblik op bewonersavond 3 februari en hoe verder? 
 
De opkomst was goed, ruim honderd personen. Het was een mooie avond, de reacties waren positief. 
Ruim 44 briefjes werden ook nog ingeleverd, waarvan een aantal met dezelfde punten. Alles is 
gesorteerd en in categorieën verdeeld. Op sommige punten is gelijk gereageerd  of verbindingen 
gelegd met b.v. Het Groenbedrijf. Wil vindt het fijn dat er zo snel op gereageerd is, bij de bewoners 
geeft dat een goed gevoel dat er wat mee wordt gedaan. Op de vraag of zo’n avond ook in De 
Vijfhoek kan worden gehouden antwoordt Joris dat in het najaar een campagne komt in de hele 
gemeente om initiatieven op te halen. Daar zouden we het mogelijk aan kunnen koppelen. 
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5. Overzicht initiatieven  
 
Joris neemt de overzichten door en actualiseert deze. 
- Er ontstaat een discussie over enkele accommodaties/wijkcentra b.v. De Elegast en villa Voorstad 
die zijn gesloten. Er zijn meer wijkcentra  en zij moeten activiteiten organiseren om geld te genereren. 
Accommodaties vragen verschillende bedragen van gebruikers. Music 55 heeft een startsubsidie 
gekregen maar het wijkbudget is niet voor structurele zaken zoals huur. Joris vindt dit een mooi 
onderwerp om in een bijeenkomst van alle wijkteams aan de orde te stellen. 
- Lesley vertelt over de organisatie van “droge voeten” op 2e Pinksterdag op het terrein van SV 
Colmschate. Verschillende bedrijven, o.a. het Sportbedrijf en scholen zijn hierbij aangehaakt. Er is een 
voetbaltoernooi en orkesten komen spelen. Edwin gaat via Tauw subsidie binnenhalen. In 1e instantie 
is deze dag voor Colmschate Noord en de Vijfhoek bedoeld  maar alle inwoners van Deventer zijn 
welkom. Het is de bedoeling, informeren en inspireren en verleiden met iets anders. Ideeën delen met 
anderen. 
 
6.  Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
 
Karla: 
- Wat zijn de plannen met de lokalen die leeg komen door het samengaan van scholen? Joris 
geeft aan dat er een plan komt voor de hele stad, wat te doen met leegstaande lokalen. Een plan voor 
de korte en voor de langere termijn. Mensen van kunstcircuit moeten ook nog een plaats hebben.  
 
Berdie:  
- De fietsovergang Diepenbrocklaan/Nieuwe Dijk blijft een heikel punt, er is weer een ongeluk 
gebeurd. Een tip is lichtjes op straat die aangaan. Er is al veel aan gesleuteld, extra lantaarnpaal en 
een boom weggehaald. Het is een levensgevaarlijk punt. Onbegrijpelijk is dat het stopbord 
weggehaald is. De Fietsersbond is ingeschakeld maar de gemeente zegt er is geen geld voor. Alex 
stelt voor het stopbord terug te krijgen. Joris vraagt aan Berdie om iets op papier te zetten hierover. 
 
Alex: 
- Bij  de Flora is de tijd om over te steken veel te kort. Joris doet navraag. 
 
Berdie:.  
- Op 21 maart is landelijk opschoondag. Het aanmelden voor De Deventer Schoonfamilie lukte 
niet. Joris zal het email adres van Bram Damen doorsturen. 
Joris:  
- Op woensdag 15 april van 19.00-21.30 uur ideeënmarkt van de gemeenteraad in het stadhuis. 
Wijk overstijgende ideeën komen daar binnen.  
- Joris heeft overleg gehad met Bram Damen om zwerfvuilophalers in zonnetje zetten. Het gaat 
om 13 à 15 personen. Het idee is om aan te bellen en een aardigheidje te overhandigen door iemand 
van het wijkteam met  iemand van de Schoonfamilie. Wil en Rinie willen dit gaan doen. 
 
Elianne: 

- Komt het Burgerweeshuis naast De Scheg? Volgens Alex komt dit er niet omdat hiervoor geen 
plek is. Joris heeft de betreffende projectleider meegedeeld dat de communicatie met de buurt 
goed moet zijn. 

Karla:  
- Is er naast zwerfafval ander overlast gemeld van de Mc Donalds? Misschien wat stank. 
 
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2020, aanvang 20.00 uur  
Dinsdag 7 april 
Dinsdag 12 mei 
Dinsdag 16 juni  
Dinsdag 30 juni  
Dinsdag 1 september 
Dinsdag 6 oktober 
Dinsdag 10 november  
Dinsdag 8 december 

 


