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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate Noord/de Vijfhoek op 6 oktober 2020 via beeldbellen  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Jan Schukkink 
(belangstellende),  Elianne Sinnebrink en Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp  
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen (later) 
Gasten: Ria Kars (initiatief Swanenburg), Arthur Lipholt (initiatief 
Doornenburg),  Ellen van Kampen (werkgroep Afval/Groen) 

Afwezig m.k.  Contactraadsleden:  allen 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
1. Opening en kennismakingsronde 
 
Iedereen wordt welkom geheten, in het bijzonder Ria Kars van de Swanenburg (100 nummers), Ellen 
van Kampen (werkgroep Afval/Groen) en Arthur Lipholt van de Doornenburg (voorzijde met het asfalt) 
Er volgt een voorstelrondje.  
 
2. Aanvragen nieuwe initiatieven 
Ria heeft de brief geschreven n.a.v. gesprek met Marc. Het pleintje is erg verwaarloosd. Jan vindt het 
een mooi en duidelijk omschreven plan. Hij vraagt zich af hoe de verloedering ontstond en hoe ze 
verder dit gaan onderhouden. Ria geeft aan dat ze nu ook al zelf voor het onderhoud zorgen en dit 
ook zullen blijven doen. Zij wil hier wel duidelijkheid over hebben omdat ze in het verleden is 
aangesproken dat ze illegaal snoeiden. Joris antwoordt dat er een overeenkomst tussen de bewoners 
en de gemeente wordt opgesteld waarin de afspraken vastgelegd worden wie er wat doet in het 
onderhoud van de groene vakken. Ria geeft aan dat in het verleden er weinig groot snoeiwerk is 
gedaan en daardoor is verwildering ontstaan en zijn de bomen erg groot geworden. Enkele bomen 
staan zelfs heel dicht bij de woning en vernielen de fundering en drukken tegels omhoog. Ook geeft 
het veel schaduw voor het eventueel plaatsen van zonnepanelen. Edwin zou graag 2 bomen willen 
behouden in plaats van 1. De temperatuur in de straat wordt dan bij tropische temperaturen niet zo 
hoog. Door herplant duurt het jaren voordat een boom weer zo groot is. Ria geeft aan dat er door de 
medewerkers van gemeente en Groenbedrijf is aangegeven dat het beter is om de 3 bomen weg te 
halen en 1 te laten staan en zij dat als bewoners ook graag willen. De vraag wordt gesteld dat er dan 
wel bomen worden gekapt met het wijkbudget terwijl het misschien gemeente onderhoud zou moeten 
zijn. 
Joris vult aan dat het een vaker voorkomend punt is in Colmschate Noord dat er uit het wijkbudget 
gevraagd wordt om bomen te kappen omdat de bewoners dat graag willen en het voor de gemeente 
geen prioriteit heeft. Daardoor wordt er een beroep gedaan op het wijkbudget en dat is begrijpelijk 
want mensen moeten hierdoor niet worden ontmoedigd om met plannen te komen. Ria wordt bedankt 
voor haar toelichting. 

Arthur: Het initiatief is vorig jaar al begonnen. Het is een plan met beplanting, groen en 
speelvoorzieningen samen met de gemeente in kaart gebracht. Er komen drie notenbomen waardoor 
de kinderen in de schaduw kunnen spelen. Achter het plein is een voetpad waar al 2 banken zijn en 
een muurtje waar men op kan zitten. Daardoor ontstaat een ontmoetingsplek. Joris weet dat de 
speelplek in het onderhoudsplan en begroting van 2021 van de gemeente staat. Daarom mogen 
enkele speeltoestellen worden vervangen. De veiligheid is gegarandeerd, 2 keer per jaar worden de 
toestellen gecontroleerd. De bewoners wilden geen natuurlijke speelplek. Iedereen is er over eens dat 
het een positief initiatief is, asfalt verdwijnt voor groen. Arthur geeft aan dat ze nog een waterpomp 
wilden, maar dat het werd afgeraden door de gemeente medewerker omdat het water mogelijk niet 
schoon zou zijn. Er is bij de huizen in dit gedeelte al een gescheiden rioolwaterafvoersysteem 
waardoor er geen subsidie mogelijkheid is bij afkoppeling hemelwater. Lesley vraagt zich af of er via 
de Provincie geld gegenereerd kan worden. Joris dankt Arthur voor uitleg van het plan. 

Besluit over de initiatieven Swanenburgplein 107 en het Doornenburgplein  
 
Er ontstaat een discussie over het wel of niet geld uit het wijkbudget te besteden aan onderhoud van 
het openbaar groen m.n. de bomen die een belemmering zijn. Joris geeft aan dat het een goed punt is 
en vraagt zich af hoe we dit samen op een hoger niveau kunnen krijgen. Het heeft linken met het 
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lange termijnonderhoud van o.a. bomen in het MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP), maar ook 
met  klimaatadaptatie (hittestress) en met duurzaamheid wanneer mensen bijvoorbeeld zonnepanelen 
willen. Edwin is er mee eens dat het lastig is om vanuit bestaande disciplines te kijken welke boom 
wel of niet kan blijven staan. Wethouder Grijsen stelt voor enkele mensen vanuit verschillende 
disciplines uit te nodigen van gemeente en bv Groenbedrijf. Zij geeft aan dat de gemeente sober is in 
het onderhoud. Door het wegvallen van alle bestrijdingsmiddelen is veel meer arbeid nodig om dit zo 
te krijgen. Er is een boombeleidsplan vastgesteld. Joris gaat verder uitzoeken wie we het beste uit 
kunnen nodigen om deze discussie verder te kunnen voeren.  
Men vindt dat dit initiatief van de Swanenburg hiervan niet de dupe mag worden, daarom zal Joris dit 
plan bij collega’s neerleggen en navragen hoe afspraken met de bewoners zijn gemaakt. Het 
bevreemdt Lesley dat de kosten zo hoog moeten zijn voor een waterpomp, om water uit de grond te 
halen bij het plan Doornenburg. Het verbaast Elianne dat het water daar mogelijk niet schoon is. Joris 
doet hierover ook navraag. Het wijkteam besluit om beide plannen te honoreren met toevoeging van 
een goedkope waterpomp bij plan Doornenburg.  
Bij dit soort plannen zijn er veel dilemma’s die tegelijkertijd ook veel bewoners samen brengt. 

3.  Verslag van de vergadering van 1 september 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: 

• I.s.m. Cambio langs de zwerfvuilophalers gaan met een presentje. Cambio en de 
wijkteamleden stelden voor een gezellige avond aan te bieden. Ook heel erg leuk voor de 
onderlinge contacten. Dit kan nu niet meer i.v.m. strengere Coronamaatregelen. Dus blijft het 
bij een presentje en kan een gezellige avond wellicht volgend jaar. 
 

4. Verdieping speerpunten uit wijkanalyse Colmschate Noord en Vijfhoek 
Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering. 
 
5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en wijkteamleden 
Elianne:  

• Zij spreekt bewoners die weinig geloof meer in de gemeente hebben. Er is een melding 
gedaan over een fietspad naast Swanenburg. Er staat een paal waar kleine auto’s langs 
kunnen. Een toezichthouder zou komen maar dat wordt niet opgepakt door de gemeente. 
Daardoor voelen bewoners zich minder betrokken bij de wijk en hebben ze er zelf ook minder 
voor over. Lesley heeft hierover gesproken in de werkgroep groen en afval. Volgens Elianne 
gooien bewoners heel veel in de groene bak omdat de kosten voor afval zo hoog zijn. Joris 
hoort een variatie van punten. Het blokkeren van doorgangen moet snel worden aangepakt. 
Hij vraagt wel de signalen door te blijven geven via het meldpunt. De werkgroep groen en 
afval wil van straat tot straat en van wijk tot wijk en plein tot plein verbeteren. Het duurt wel 
lang maar er gebeurt wel wat. Elianne zal mensen die ontevreden zijn vragen om samen met 
buren een klein stukje van hun omgeving te verbeteren (via een plan)  en daarna te 
onderhouden. 

Lesley:  

• Op burendag is er heel wat groen in de wijk bijgekomen en een kunstwerk onthult door de 
wijkwethouder en de kunstenares. 

Edwin: 

• Op burendag is begonnen iets gezamenlijks te wijzigen in hun buurtje, maar het betreft een 
mandelig eigendom en daarbij moet iedere eigenaar er mee eens zijn anders gaat het niet 
door, dus waarschijnlijk gebeurt er niets. Er komen vragen als: Hoe is het gegaan bij de 
verlichting in het Oostrik, kan buurtbemiddeling hierin iets betekenen, is er jurisprudentie over, 
weet Estella Fransen van Milieucentrum hier iets over? 

• Stukjes gras worden omgeploegd in o.a. Nico Bolkesteinlaan en Oerdijk om de biodiversiteit te 
stimuleren. Dit om de eikenprocessierups tegen te gaan. 

Marc: 

• In Oostrik gaan misschien betrokken bewoners aan de slag met een buurtinitiatief om 
goedkoop zonnepanelen te kunnen aanschaffen. Hiervoor moet dan een financiële constructie 
worden bedacht met een lening. Daar moet Marc zich nog verder over buigen. Nog geen 
buurtbewoners doorsturen.  

Joris: 

• De WijDeventer campagne is begonnen. Iedere bewoners heeft een ideekaart gekregen. Het 
1e idee is al binnen, namelijk een wandelgroep oprichten. 

Vergaderschema 2020, aanvang 19.30 uur  
Dinsdag 10 november  

Dinsdag 8 december 
 


