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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate Noord/de Vijfhoek op 16 juni via beeldbellen 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Lesley Jeffrey, Berdie Klein Geltink, Elianne Sinnebrink en 
Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp  

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

• Rinie is afwezig i.v.m. training. Wil en Marc hadden zich al afgemeld als wijkteamlid.  

• Karla Hofman was aspirant wijkteamlid maar zij gaat hier niet mee door. 
 

2. Verslag van de vergadering van 12 en 20 mei 2020 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 

• Marc vraagt de reactie van Peter Lammers na de mededeling van afwijzing van de aanvraag. 
Joris heeft uitgelegd dat het moment van aanvraag ongelukkig was en dat dit niet echt iets 
toevoegt aan het samenleven in de wijk. Hij realiseerde zich dat dit het antwoord kon zijn en 
begreep de argumenten. 
 

3.  Bespreken wijkanalyses en concept speerpunten 
 
De wijkanalyse die meegestuurd is met de voorlopige speerpunten worden doorgenomen. 
De wijkanalyse zal ook met functionarissen worden besproken.  
Morgen zal Joris een lijst doorsturen waar je een cijfer kunt geven. Waar een score uitkomt, gaan we 
mee verder. Schroom niet om beide lijsten in te vullen. De volgende stap is dus om met z’n allen en 
functionarissen er een volgorde in aan te geven.  
 

4.  Mededelingen, rondvraag, rondje buurten  
 
Elianne: 
In de wijk is een brief van de gemeente verstuurd over verduurzaming en isolatie. Op 18 juni is een 
online informatiebijeenkomst en hiervoor moet je je aanmelden. Dit is wel kort dag. Joris en Marc zijn 
niet op de hoogte van deze brief en vragen de brief door te sturen. 
Berdie heeft 2 brieven gekregen, de eerste was nl. zonder achterkant verzonden. Op de achterkant 
staat o.a. dat je kunt aanmelden om mee te doen met de actie tot en met 31 juli. 
Volgens Elianne komt na de vakantie meer informatie over zonnepanelen. Waarom dit in twee 
gedeelten? Wanneer mensen mee willen doen en hun hypotheek willen verhogen moet dit 2 keer 
gebeuren. Volgens Marc is dit een langer proces en gaat het alleen om een informatiebijeenkomst. Hij 
vindt dat hier niet goed over nagedacht is omdat hij net bezig is om bij de VvE’s draagvlak te krijgen.  
Joris benadert Pamela van de Berg van de gemeente over de brief.  
 
Elianne:   
Enkele buurtbewoners willen een bingo organiseren. Nu is de vraag of hier kansspelbelasting over 
moet worden betaald. Marc: In de Vijfhoek en de Fontein organiseren ze regelmatig een bingo. Met 
beschikbaar gestelde prijzen, hoef je geen kansspelbelasting te betalen.  
 
Elianne: 
Zij zou teruggebeld worden door iemand die gaat over infrastructuur, borden, hekjes fietspaden en 
veiligheid. Dhr. Berends is op vakantie maar iemand van de werkgroep zou contact opnemen. Er zijn 
paaltjes weg en dit wordt nu gebruikt als racebaan. Joris zal Menzo Koopman vragen of hij iets weet 
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van een werkgroep.  
 
 
 

5. Afsluiting  
 
Over twee weken staat een fietstocht gepland. Deze gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een 
gezamenlijke afsluiting in de tuin van Edwin. Morgen zal Joris hierover een mail uitdoen. 
 

 
De volgende bijeenkomst is informeel op 30 juni bij in de tuin van Edwin. 

 
Vergaderschema 2020, aanvang 20.00 uur  
Dinsdag 1 september 
Dinsdag 6 oktober 
Dinsdag 10 november  
Dinsdag 8 december 

 
 


