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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate Noord/de Vijfhoek op 1 september 2020 Titus 
Brandsmahuis 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Jan Schukkink (belangstellende) en Edwin van 
der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp  
Gasten: Edwin Adriaanse en Bianca Michels (initiatief Kannenburg 500 nrs.) 

Afwezig m.k.  Wijkteamlid: Lesley Jeffrey en Elianne Sinnebrink 
   Contactraadsleden:   
   Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en kennismakingsronde 
 
Iedereen wordt welkom geheten, in het bijzonder Jan Schukkink als aspirant wijkteamlid en de 2 
gasten van het  initiatief Kannenburg. Er volgt een voorstelrondje. 
 
2. Aanvraag voor nieuw initiatief 

De wijkmanager is blij dat er weer een initiatief ligt, na een rustigere beginperiode van Corona.  
Edwin Adriaanse licht het plan toe. Veiligheid en groen staat voorop. Er is een bijeenkomst met de 
buurtbewoners geweest, diegenen die er niet waren, daarvan is de werkgroep er vanuit gegaan dat zij 
er niet tegen waren. Allen hebben het plan gehad en het is aan de deur uitgelegd. Het wordt dus zeker 
gedragen door de bewoners. Door zelfwerkzaamheid te continueren hopen ze dit duurzaam te 
houden. Marc voegt toe dat op dit pleintje, een grote samenhorigheid is. Bianca licht toe dat in 2021 
de inrichting door de gemeente aan de beurt is van de speeltoestellen, daarom is dit buiten het  plan 
gelaten. Jan vraagt waarom één fietssluis on hold is gezet. Er komt wel bij nr. 524 een fietssluis. 
Volgens Joris hebben de verkeerskundige, de collega van spelen en de wijkenbeheerder naar dit plan 
gekeken en deze waren akkoord. Voor de hulpdiensten is het fietspad bij het spoor een route sinds de 
werkgroep “toegankelijkheid hulpdiensten”. In die werkgroep is besproken dat het fietspad opgenomen 
is in de hoofdroute van het navigatiesysteem van de hulpdiensten. Edwin v.d. Strate vindt het bedrag 
van de bestrating hoog. De zelfwerkzaamheid ontbreekt ook in de berekening. Bianca: De berekening 
is gemaakt door Het groenbedrijf. Joris geeft aan dat het onderhoud van groen door de gemeente de 
basis is en dat de bewoners het zelf beter kunnen doen “de plus”. Een stuk groen kan worden 
geadopteerd. De afspraken worden dan vastgelegd in een contractje. 
Joris bedankt Edwin en Bianca voor hun inbreng. Morgen neemt Joris contact op met Edwin om de 
conclusie mee te delen.  
Rinie heeft geen bezwaar op deze aanvraag, ze zijn actief met elkaar bezig. Jan vindt het een goed 
initiatief op een plein met een mooie ligging. Marc heeft wel vertrouwen in dat ze dit langer volhouden.  
Joris geeft aan dat goede afstemming nodig is, wat zij zelf gaan doen in het beheer en wat zij niet zelf 
kunnen doen. Hierover moet een contract worden opgesteld wat het Groenbedrijf in opdracht van de 
gemeente doet en wat de bewoners. Hij vraagt ook een gespecificeerde offerte op bij Het Groenbedrijf 
waar ook de zelfwerkzaamheid van de bewoners in komt te staan.  
Edwin hoopt dat het probleem van hardrijden door fietsers en scooters niet wordt verschoven naar 
een andere straat/wijk. Hij vraagt zich af of de verkeerskundige wel goed heeft gekeken, dit geldt 
tevens voor de doorgang van de hulpdiensten. 
Elianne heeft doorgegeven dat wanneer er budget is, dit plan aan te moedigen. Zij waarschuwt voor 
parkeren bij de fietshekjes. Dat is hier echter niet aan de orde. 
Lesley vindt het een top idee en adviseert een pomp in te passen. 
De conclusie, het is een goed plan en iedereen is akkoord. 

 
3.  Verslag van de vergadering van 16 juni 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
Naar aanleiding van: 

• De vraag van Elianne over de bingo. Het is niet bekend of deze is doorgegaan. 



Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek d.d. 1 september  2020 Pagina 2 
 

• Marc heeft niets gehoord over de duurzaamheidsavonden. Joris heeft Pamela van de Berg 
van de gemeente benaderd over de brief over verduurzaming en isolatie. Deze kwam van 
Maddie Leerkes. Joris heeft tips mee gegeven want andere wijken komen ook nog aan de 
orde. Rinie heeft meegedaan aan de digitale informatiebijeenkomst en een paar dagen later 
zat ook al iemand aan de tafel. Dit was goed georganiseerd. 

 
4.  Bespreken speerpunten uit wijkanalyse Colmschate Noord en Vijfhoek 
 
Voor beide wijken ligt nu een samenvatting van de wijkanalyse voor, met de speerpunten. Wat het 
wijkteam er mee kan doen, is een volgende slag maken. Voor de komende 2 jaar zijn dit zaken die er 
toe doen. 
Vijfhoek: 
Bij “Binding met de buurt” zal de WijDeventer-campagne zich onder andere richten op de 
initiatiefnemers van de buurtfeesten.  
“Gezonde leefstijl bevorderen” Door het ouder worden van de kinderen verandert de wijk concludeert 
Edwin. Tijdens de corona was er veel lawaai, geluidsoverlast. De laagdrempeligheid van het melden 
bij de wijkagent was niet goed. Dit kun je echter ook doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. 
“Duurzaamheid als kans” Jan verwacht veel duurzaamheidsvragen zoals samen inkopen van 
zonnepanelen. Lesley schrijft dat er een actieplan komt in samenwerking met Colmschate Noord en 
de Vijfhoek om in 2025 energie neutraal te zijn. Edwin vindt de wijken verschillen, bij oude wijken is 
isolatie eerst aan de orde. Dit is in De Vijfhoek niet nodig. 
Colmschate Noord: 
“Alertheid houden met betrekking tot eenzaamheid” Marc zegt dat alleen al door er over te praten, er 
soms ideeën naar voren komen, b.v. music 55.  
“Duurzaamheid als kans”: Lesley schrijft dat voor de WijDeventer-campagne een filmpje wordt 
gemaakt hoe het initiatief van de Vogelwiel is ontstaan. Op burendag wordt het kunstwerk Vogelwiel 
onthuld door weth. Liesbeth Grijsen.  
Verder geeft hij door dat de leegstaande leslokalen gebruikt zouden kunnen worden voor “de buurt als 
werkgever”. Navraag doen bij Lesley. 
Marc: Op het Linderveld, achter de Oerdijk komt een biologische boerderij Heerlijkheid Linde van de 
familie Klein Koerkamp. Dit is ook voor de buurt, o.a. De Vijfhoek bedoeld. Dit kan mooi passen bij het 
speerpunt “gezonde leefstijl”. 
De speerpunten worden nog met de functionarissen besproken en komen hier een volgende keer 
weer terug. Edwin stelt voor om meer te sturen op de speerpunten; om bijvoorbeeld 1 van de 
speerpunten extra naar voren te halen.  
 
5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en wijkteamleden 
Het financiële overzicht is ter informatie meegestuurd. 
Rinie: 

• Heeft met een mevrouw op de Boskrekel contact gehad over een natuurspeelplek van de 
buurt. Zij zet de hakken in het zand, en vindt dat de gemeente het maar moet doen. Zij wil 
geen natuurspeelplek terug. 

Edwin: 

• Er is niet veel gebeurd aan de Oerdijk wat betreft de  biologisch bestrijding van de. 
Eikenprocessierups. Misschien kwam het door corona. De bermen zouden minder gemaaid 
worden, het lijkt of deze meer gemaaid zijn. Dit moet doorgezet worden naar het Groenbedrijf. 
Wanneer Joris de details doorkrijgt, kan hij dit doorspelen aan een collega van groen.  

• Het fietspad langs de geluidswal van de N348 geeft veel meer lawaai.  
 
Joris: 
Afgesproken was dat Wil en Rinie i.s.m. Cambio langs de zwerfvuil ophalers zouden gaan met een 
presentje. Daar is een lijst van bij Cambio. Nu Wil is gestopt vraagt Joris wie mee wil helpen. Dat 
willen Jan en Edwin wel. Jan stelt voor er een artikel voor Deventer.Nu  te maken, eventueel met foto. 
Wel aan de mensen toestemming vragen. Joris geeft de namen van Jan en Edwin met 
contactgegevens door aan Cambio. 
 
De volgende vergadering is op 6 oktober a.s. 
 
 
Vergaderschema 2020, aanvang 20.00 uur  
Dinsdag 6 oktober 
Dinsdag 10 november  
Dinsdag 8 december 
 
   


