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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate Noord/de Vijfhoek op 10 november 2020 via 
beeldbellen  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Lesley Jeffrey, Elianne Sinnebrink (vanaf ag.pt 3), Edwin van 
der Strate en Jesse Willems (aspirant wijkteamlid)) 
Sociaal team: Marc Kamp  
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen (tot ag.pt 4) 
Gast: Kees Los 

Afwezig m.k. Wijkteamleden: Rinie Assen en Jan Schukkink (belangstellende) 
Contactraadsleden:  allen 

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en kennismakingsronde 
 
Iedereen wordt welkom geheten. Er volgt een voorstelrondje.  
 
2. Aanvraag voor een nieuw initiatief, Doornenburg 700 nummers voorzijde 
 
Kees Los licht het plan toe. Er is sterk achterstallig onderhoud en de beplanting is verdwenen. Voor 
veel buren speelt dat de hoge eikenbomen aan de achterzijde veel zon wegnemen en veel bladeren 
en eikels achterlaten. Met de wijkenbeheerder is dit ook besproken. Het plan voorziet in permacultuur, 
een zelfvoorzienend bos dat geen onderhoud nodig heeft, de planten leveren het voedsel. Het plan 
sluit aan bij het groen in de wijk. Bomen die weg moeten kunnen wellicht herplant worden.  
Lesley vindt het een goed plan van de bewoners. Vanuit de werkgroep afval en groen gezien is het 
prachtig. Hij vraagt of De Ulebelt ook al betrokken is. Kees antwoordt met “nee”. Edwin is voorstander 
zoveel mogelijk bomen te laten staan. In de wijk is veel animo om daar wat aan te doen, er komen 
telkens plannetjes. Hij denkt aan het opstellen van  een integraal plan in samenwerking met de 
gemeente. Edwin vraagt of het plan door de buurt wordt gedragen. Is over onderhoud iets 
afgesproken? Kees geeft aan dat weinig onderhoud nodig is en wil graag gebruik maken van 
deskundigheid van Het Groenbedrijf en De Ulebelt bij het snoeien. Edwin dringt erop aan dat 
zelfwerkzaamheid in het beheer  noodzakelijk is. Joris vult aan dat een overeenkomst volgt waarin 
staat wat de buurt doet en wat Het Groenbedrijf doet. 
Rinie en Jan hebben ook per mail gevraagd wat de buurt doet in aanleg en onderhoud. Mooi plan en 
doorgaan. 
Kees wordt bedankt voor de toelichting. Binnenkort zal Joris contact met hem opnemen. 
 
Besluit over bovenstaand  initiatief 
Lesley staat er positief tegenover en zou wel een keer met Kees Los  willen doorpraten vanuit de 
werkgroep Afval en Groen. 
In eerste instantie gaat om het voorste gedeelte. Het achterste deel komt later, het bomenverhaal gaat 
namelijk langer duren. Het plan aan de voorzijde kan voor het wijkteam doorgaan, onder voorwaarde 
dat eerst het beheercontract met de bewoners rond moet zijn.  
 
3.  Verslag van de vergadering van 6 oktober 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: 

• De aanvraag van Swanenburgplein. Het beleid van de gemeente is nu dat geen gezonde 
bomen mogen worden gekapt. Zelfs een vergunning kan niet worden aangevraagd. Het is 
wachten op de discussie in de gemeenteraad in het voorjaar. Het plan Swanenburg is on hold 
gezet. Mw. Kars was op z’n minst gezegd zeer teleurgesteld geeft Marc aan. Voor de 
beschadiging van de fundering komt nu iemand van de woningcorporatie kijken. Het 
enthousiasme van bewonersinitiatieven die net van de grond komen in het Oostrik valt 
hiermee weg. In de vorige vergadering is nog gezegd dat naar aanleiding van de discussie 
over de bomen deze aanvraag niet de dupe mag worden. Kan dit plan nu toch niet doorgaan? 
Liesbeth Grijsen geeft aan dat in de krant heeft gestaan over het kappen van gezonde bomen 
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voor het aanleggen van een fietspad langs de Margijnenenk. Een meerderheid in de 
gemeenteraad vindt de kap daar doodzonde. Liesbeth en Joris hebben morgen contact 
hierover en ze zal navragen hoe het in elkaar zit.  

• De WijDeventer campagne: Er zijn 15 kaarten binnen en ongeveer 16 andere reacties. Een 
aantal bieden iets aan en een aantal zijn initiatieven, weer andere  zijn opmerkingen vragen of 
klachten. Een idee was een weggeef kast. Marc heeft al met Dimitri van het 
Verbindingscentrum Vijfhoek hierover gesproken. 

• Lesley: In Colmschate-Noord is een brief van de gemeente verstuurd over een aanbieding van 
zonnepanelen. Lesley zal de brief naar Joris doorsturen. Elianne geeft aan dat een bod wordt 
gedaan dat nergens op slaat. Veel te duur! 
 

4. Bespreken van de vragen/discussiepuntenlijst die het wijkteam heeft met betrekking tot 
het gesprek met inhoudelijke programmamanagers vanuit Groen, verharding en 
Klimaatadaptatie. 
 
Hier hebben we met 2 of 3 programmamanagers van doen. Afspraak is op korte termijn op een 
dinsdagsavond een extra vergadering in te lassen over dit agendapunt. De gesprekspunten van het 
wijkteam zoals ze nu staan zijn goed. 
 
5. Verdieping speerpunten uit wijkanalyse Colmschate Noord en Vijfhoek. 
 
De speerpunten zijn in een aantal stappen tot stand gekomen. De vraag is nu wat kan het wijkteam 
hierin betekenen? Wat is mogelijk en welke suggesties zijn er.  
 
De Vijfhoek: 
 

• Verbindingscentrum de Vijfhoek. 
o Volgens Marc gaat het de goede kant op, o.a. met de coördinator. We kunnen daar 

vaker gaan vergaderen, wanneer het weer kan qua coronamaatregelen. 

• Binding met de buurt. 
o Voor buurtfeesten en andere initiatieven is het een slecht jaar geweest. Het belang is 

echter groot om dit te blijven faciliteren als wijkteam wanneer de omstandigheden het 
weer toelaten. 

• Gezonde leefstijl bevorderen. 
o Dit geldt voor de hele wijk. Aansluiten bij de Vijfhoekloop is een kans. Het organiseren 

van wandel- en fietstochten promoten. 

• Duurzaamheid als kans. 
o Lesley heeft 2 A4-tjes gemaakt en deze komen in concept naar de wijkteamleden. Het 

zijn denkbeelden en Lesley vraagt commentaar te leveren.  
Volgens Elianne weten de bewoners in haar wijk helemaal niet wat duurzaamheid 
betekent. Een voorlichtingsavond beleggen is een idee. De vraag is of het wijkteam 
daar een rol in wil spelen. Misschien eerst volgend jaar een keer een 
themavergadering van het wijkteam over duurzaamheid houden en daar ook enkele 
deskundigen bij uitnodigen. 

• Veiligheid(sgevoel) kan beter. 
o Het betreft fietsonveiligheid bij een aantal rotondes, m.n. bij de nieuwe school De Vijf-er. 

Edwin vindt dat we niet de rol van de gemeente moeten overnemen. 
 
Colmschate-Noord 
 

• Alertheid houden met betrekking tot eenzaamheid. 
o Het aantal ouderen neemt toe, hier ligt een belangrijke rol van het wijkteam waar 

kansen zich aandienen deze te faciliteren.  

• Onderhoud woningen stimuleren. 
o De VVE’s in het Oostrik kunnen hiervoor een goede ingang vormen. Lesley: Vorig jaar 

is een onderzoek geweest. Het is een jaar geleden en het lijkt alsof de club 
enthousiaste VVE’s uit elkaar valt. Volgens Marc hebben ze echter steeds digitaal 
contact gehouden en staan ze aan het begin in plaats van uit elkaar vallen. Eerst 
moeten zij zich verenigen en kijken waarin zij financiële hulp nodig hebben. Ze bieden 
elkaar al hulp aan. 

• Afval en Groen blijven(d) aanpakken 
o De werkgroep is actief en er zijn initiatieven zoals de aanvraag van Doornenburg. Na 

1 jaar evalueren. Lesley: Als je een afvalcoach, die wordt begeleid door Circulus en 
Cambio, in een andere wijk laat meelopen kost dat €27.000. Hij vraagt hoe het 
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wijkteam tegenover staat om hiervoor geld in te zetten. Hier moet over nagedacht 
worden, volgens Elianne. 

• Duurzaamheid als kans. 
o Vogelwiel is hiervoor een voorbeeld en de VVE’s bieden potentiële kansen. 

• “Trots op de wijk” . 
o Successen blijven delen. 

 

6. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en wijkteamleden 
 

Jesse: 
 

• Er is veel besproken, leuk om naar te luisteren. 
 

Edwin: 

• Vindt de vergadering lang duren, graag niet langer dan 1,5 uur, of tussentijdse pauze of 
strakker voorzitten. 

 
Elianne:  

• Zag vorige week een groep jongeren wegduiken toen ze toezichthouders zagen aankomen. 
Dit heeft ze vaker gezien. Dit kan ze doorgeven bij het meldpunt Openbare Ruimte. 

 
Joris: 

• Op de vraag of het goed is om een tweede offerte op te vragen voor aanschaf van groen zal 
Joris navragen. Volgens hem is er geen verplichte winkelnering bij Het groenbedrijf. Dit is 
volgens hem wel voor onderhoud het geval. 

 
7. Sluiting 
 
Joris bedankt iedereen hartelijk voor hun bijdrage.  
 
 
Vergaderschema 2020, aanvang 19.30 uur  

Dinsdag 8 december 
 

 

 


