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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate Noord/de Vijfhoek op 12 mei 2020 via beeldbellen 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Lesley Jeffrey, Berdie Klein Geltink, Wil Lugtenberg, Elianne 
Sinnebrink en Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp  
Belangstellende: Karla Hofman 

Afwezig m.k.  Wijkteamlid: Rinie Assen en Marc de Haan 
Niet uitgenodigd: Contactraadsleden:   
   Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 

• Joris opent de beeldbel bijeenkomst. De wijkcontactraadsleden en de wijkwethouder zijn 
niet uitgenodigd om zo te voorkomen dat het te druk wordt. 

• Marc de Haan stopt als wijkteamlid vanwege nog drukkere werkzaamheden als trainer. Hij 
probeert wel op andere manieren actief te blijven in de buurt. 

• Wil meldt dat zij gaat verhuizen uit de wijk en daarom ook stopt als wijkteamlid. Zij neemt 
vanaf dit moment niet meer deel aan de bijeenkomst. De wijkteamleden vinden het jammer 
dat zij weggaat, mede door de omstandigheden waarom zij vertrekt. Joris stelt voor haar uit 
te nodigen om een keer afscheid te nemen wanneer we weer fysiek bij elkaar kunnen 
komen. 

 
Eerst het woord aan Berdie, daarna verlaat zij de bijeenkomst. 

• Berdie komt alleen naar buiten om te wandelen. De laatste dagen gaat het weer beter met 
haar, nu de kinderen naar school gaan. 
In de wijk houdt  iedereen zich wel aan afstand houden. 

• Ze heeft 1 initiatief gezien van de jongerenwerker Fabian Schrijver en Evi Zaalberg op 
Twitter, “adres onbekend”. Je krijgt een adres van willekeurig iemand uit Deventer en 
schrijft een brief aan de onbekende. Je krijgt ook een brief terug en als de corona 
maatregelen voorbij zijn, organiseren zij een echte kennismaking. Je kunt je opgeven via: 
projectadresonbekend@gmail.com.  

• Er komen veel jonge gansjes bij. Het totaal kan rond de 40 worden. Dit gaat overlast 
geven. Over de ganzen heeft Joris meldingen gekregen. Er zijn verschillende soorten 
ganzen. Sommige eieren worden met olie ingesmeerd zodat zij niet worden uitgebroed. Bij 
de Provincie ligt ook een aanvraag voor bestrijding, maar bepaalde ganzen zijn 
beschermd.  

• Op Het Jeurlink-Nrd zijn veel ratten gezien. Esther, die ook een aanvraag voor AED heeft 
gedaan, weet er meer van. Aan de eenden wordt veel voer gegeven en dat trekt ratten 
aan. Elianne vraagt of vanuit de gemeente daar iets aan kan worden gedaan. Joris 
antwoordt dat de bestrijding bij Circulus ligt. Hij weet niet of mensen daarop zijn 
aangesproken door buurtgenoten om niet te voeren.  

 
2. Verslag van de vergadering van 3 maart 2020 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 

• Edwin was niet aanwezig en er staat wel een actie voor hem in het verslag om subsidie 
binnen te halen. Lesley vult aan dat dit is bedoeld voor volgend jaar. Edwin zal Lesley 
attenderen wanneer het voorstel ingediend kan worden. 

• Om de zwerfvuilophalers in het zonnetje te zetten, wordt opgepakt zodra dit weer fysiek 
mogelijk is. 
 

3.  Hoe gaat het met jou in de Coronatijd en hoe in de buurten van de wijk 
 

mailto:projectadresonbekend@gmail.com
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Karla:  

• Voor haar werk mag zij niet op huisbezoek. 1 x keer per week doet ze haar boodschappen 
en verder komt zij niet veel buiten. Het wordt weer drukker op straat, waar zij haar 
bedenkingen over heeft. In de wijk houden ze zich aan de afspraken. 

Edwin: 

• Het gaat goed, alleen maar thuis werken. Je bent erg op jezelf gericht, de buren zie je 
hardlopen en fietsen. Op 5 mei hebben buren op het veldje samen iets gedronken. 

Elianne:  

• Het thuis werken gaat goed. Ze kan lekker wandelen met de hond. Op het plein voor 
drinken ze samen koffie met de buren. De fysieke contacten mist ze erg, b.v. haar 
vriendinnen. Door de versoepeling wordt het binnen blijven nu een stuk minder serieus 
genomen.  

• Zij vraagt zich af of iemand iets heeft gehoord over “buurtgeluk”. Marc antwoordt dat dit 
buiten het sociaal team omgegaan is. De Fontein en Helios werken samen met het 
bereiden van maaltijden en het rond brengen.  

Lesley: 

• Probeert zo weinig mogelijk te winkelen. Hij zit in de risicogroep en wandelt op afstand. In 
de buurt bomen water geven op afstand. In de wijk houden zij zich aan de afspraken maar 
de mensen worden er moe van. 

• Bij Mac Donalds op het Oostrik is ’s avonds een puinhoop. ‘s Morgens wordt alles 
opgeruimd. Cambio gaat volgens Lesley in gesprek met de directeur van Mac Donalds.  

Marc: 

• Deed de eerste drie weken al zijn werk vanuit huis, daarna is hij de wijk in gegaan. Hij 
heeft mensen gebeld en gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Het is lastiger voor de 
bewoners om hulp te vragen dan hulp aan te bieden. Hij maakt soms een praatje in de 
voortuin in de wijk, of hij gaat kijken bij het optreden van een zanger bij het zorgcentrum 
Spikvoorde, of hij maakt een koppelingen om optredens door buurtbewoners bij 
verzorgingshuizen mogelijk te maken. 

• Meer dan 20 jongeren waren bij de skatebaan. Daar gaat de politie of toezicht naar toe. Op 
het Andriessenplein zag hij wat. De jongeren gaan nu meer naar buiten.  

Joris: 

• Het gaat goed met Joris, hij werkt thuis. Van tijd tot tijd wel helemaal zat om geen mensen 
te ontmoeten. Veel vaste ontmoetingen zijn weggevallen. Laatst een keer even op het 
stadskantoor geweest, dat was heerlijk, ook om een paar mensen te zien. 
 

4. Aanvraag film 17 miljoen mensen door Peter Lammers 
 

• Berdie kent de aanvrager; hij is een betrokken burger. Hij maakte veel foto’s bij de 
Vijfhoekloop en zang en dans. Het zijn kinderen uit de Vijfhoek en er is toestemming aan 
de ouders gevraagd. Met uitzondering voor YouTube mag het worden gebruikt. 

• Karla vindt het mooi verzonnen en een leuk initiatief. Zij vraagt zich af of het aan de criteria 
voldoet. 

• Edwin formeel gezien klopt het niet dat de aanvraag achteraf komt. Hij stelt voor hem de 
uitdaging te doen waar de wijk ook wat aan heeft. 

• Elianne staat er net zo in als Edwin. Wat is de toegevoegde waarde voor de wijk? 

• Lesley stelt voor dat hij iets kan leveren van wat hij ziet door de lens in de wijk tijdens de 
coronatijd. Hij is creatief daar kan hij vast iets van maken. 

• Marc geeft aan dat arbeidskosten voor een buurtbewoner niet worden vergoed. Hij vraagt 
zich af wat hij er mee doet in de wijk, b.v. presenteren. Zijn creativiteit moet beloond 
worden, maar dan wel vooraf de aanvraag indienen. 

• Rinie had via de mail zijn bedenkingen doorgegeven, hij vond de aanvraag te mager. 
 

Joris trekt de conclusie de aanvraag niet te honoreren. Hij zal de aanvrager bellen met het 
bericht dat dit wel een sympathiek idee is, maar een voorstel doen om een andere uitdaging 
aan te gaan die voldoet aan een breder draagvlak en verbetertering van de leefbaarheid in de 
wijk, etc. 
 

5. Overzicht initiatieven komt op de volgende bijeenkomst op woensdag 20 mei 
 
Joris stelt voor woensdag 20 mei een vervolg overleg te plannen. Dan via Microsoft Teams. 
 
Vergaderschema 2020, aanvang 20.00 uur  
Dinsdag 16 juni  
Dinsdag 30 juni  
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Dinsdag 1 september 
Dinsdag 6 oktober 
Dinsdag 10 november  
Dinsdag 8 december 

 
 
 
Vervolg wijkteambijeenkomst Colmschate Noord/de Vijfhoek op 20 mei 2020 via beeldbellen 
 
Aanwezig:  Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Lesley Jeffrey,  Elianne Sinnebrink, Rinie Assen en Edwin 
van der Strate (later) 
Sociaal team: Marc Kamp  

 
 

5. Overzicht van de lopende initiatieven  
 
Deze worden doorgenomen en waar nodig aangevuld.  
 

• Elianne stelt voor Dimitri van wijkcentrum Vijfhoek een keer uit te nodigen in een 
wijkteamvergadering om over zijn activiteiten te vertellen.. 

• Op 26 mei is er een optreden van music 55+ bij woonzorgcentrum Spikvoorde. Marc gaat hier 
naar toe. 

 
6. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten  
 

• Lesley vraagt naar het afgeven van de attentie voor de mensen die het afval opruimen in de 
wijk? Joris antwoordt dat dit door de coronavirus nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Er zijn 2 
mensen uit wijkteam en 2 van de Cambio dit dat t.z.t. willen gaan doen. 

• Elianne reageert op het initiatief van Edwin over onder andere de nestkastjes in zijn buurt om 
hier een vervolg aan te geven door mogelijk nestkastjes uit te delen om de processierups te 
bestrijden. Edwin zou het mooi vinden dit door jonge mensen te laten uitvoeren om deze later 
nog eens te kunnen benaderen en de ecoloog van de gemeente polsen hoe hij hier tegenover 
staat. Joris heeft bij de bomenman Paul Mondelaers navraag gedaan en hij was enthousiast. 
Je kunt de nestkastjes in privétuinen en openbare ruimte ophangen. Voor de openbare ruimte 
kunnen bewonersgroepen al met dit initiatief aan de slag. Het wijkteam zou ook iets extra’s op 
dit punt kunnen doen wanneer zij dat willen.  

• Elianne vraagt of de onbehandelde bankjes op haar pleintje aan de Swanenburg waarvan de 
poten los zitten en gedeeltelijk zijn vermolmd uit het wijkbudget zijn betaald. Verder zijn er 
tegels te dicht bij de boom gelegd. De gemeente zegt dat de bewoners toen de tegels wilden. 
De bewoners wilden dit niet. Joris kent de historie hiervan niet. Elianne kan dit melden bij 
meldpunt openbare ruimte en vragen of dit bij regulier onderhoud hoort. Zo niet dan hoort 
Joris dit graag. Als het niet bij gemeentelijk onderhoud zit, dus uit bewonersbudget is betaald, 
dan is deze bank jammer genoeg gewoon op en kan er een nieuw plannetje hiervoor gemaakt 
worden door de omwonenden.  

• Joris meldt dat de WijDeventer krant naar de drukker is en volgende week wordt bezorgd.  

• In het najaar zal weer een impuls worden gegeven aan de wijkaanpak door een bescheiden 
campagne met een link naar de coronatijd. 

• Marc en Joris zijn bezig met de wijkanalyse, deze komt in de volgende vergadering aan de 
orde. 
 
De volgende vergadering op 16 juni zal weer via beeldbellen zijn. 

 

 


