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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate-Noord/ De Vijfhoek op 26 januari 2021 via 
beeldbellen  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Elianne Sinnebrink, Edwin van 
der Strate en Jesse Willems  
Sociaal team: Marc Kamp  
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen  
Gasten: Donna Daflaar, Astrid Roelvink en Paul Schutz (agendapunt 1 en 2) 

Afwezig m.k. Wijkteamleden: Jan Schukkink 
Contactraadsleden:  allen 

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
1. Opening en kennismakingsronde 
 
Joris heet iedereen welkom op de 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar nog steeds op deze speciale 
manier. Er volgt een voorstelrondje.  
 
2. Aanvragen voor twee nieuwe initiatieven 
 
Kleur je dans 
Donna licht haar aanvraag toe. Dit initiatief is ontstaan in de coronatijd voor alle kinderen van 5 t/m 12 
jaar. Inmiddels heeft zij hulp van 3 ouders omdat de groep van eerst 15 kinderen in de tuin is 
uitgegroeid tot een groep van 34 kinderen in een gymzaal. Het gaat voornamelijk om kinderen met 
problemen thuis (ongeveer 80%). Enkele ouders, die voldoende draagkracht hebben, betalen een 
bedrag.  Muziek en dans is een soort therapie, je kunt je gevoelens uiten. Momenteel kan ze niet 
doorgaan omdat de gymzaal gesloten is i.v.m. coronamaatregelen. Ze heeft voor een gedeelte van 
2020 een startbedrag (snelle actie) van WijDeventer ontvangen. In 2021 wil zij verder gaan met deze 
kwetsbare groep kinderen, vandaar deze aanvraag.  
Joris heeft aan een collega (beleidsadviseur Jeugd en onderwijs) de zaalhuur gevraagd voor deze 
groep kinderen voor 1 jaar. Dit is toegezegd voor dit jaar (2021).  
Voor de toekomst zal Donna rondkijken om de financiering rond te krijgen via andere kanalen in de 
gemeente en vluchtelingenwerk. Joris en Marc kunnen haar hier mee helpen. 
Elianne stelt voor om krachten te bundelen in wijk 5 en adviseert haar om contact te leggen met 
andere dansgroepen in de wijk. Elianne zal een naam doorgeven. De wijkteamleden zijn enthousiast 
over haar inzet als vrijwilliger en het initiatief. Joris dankt haar voor de toelichting.  
 
Speel- en trimtoestellen op het middenterrein Oostrikpark 
Astrid geeft uitgebreid uitleg over de aanvraag, zoals duidelijk staat in de aanvraag.  
In 2011 is een bewonersstichting opgericht en het speelterrein ingericht. Het onderhoud en beheer 
voor 10 jaar is afgekocht en in handen van gemeente.  
Joris kan niets van de afspraken tussen de stichting en de gemeente noch de afkoopregeling 
terugvinden, ook de stichting kan niets terugvinden. De collega van “spelen” stelt €5.000,- beschikbaar 
voor dit plan. Lesley vindt het een prachtig park. Hij stelt voor om ook een bijdrage van de Provincie te 
krijgen met behulp van bewoners en de gemeente.  
Marc geeft aan dat informeel ook een bijdrage vanuit SAVO komt. Hij stelt voor het budget voor de 
fitnesstoestellen aan te vragen bij andere instanties zoals b.v. Jantje Beton of de Provincie.  
Edwin vraagt naar de eigen bijdrage en inbreng van de bewoners. Astrid zorgt voor de sociale 
controle, dagelijks afval opruimen, voorkomt overlast van jongeren ’s avonds, meldt volle 
prullenbakken en losliggende tegels. Zij biedt hulp bij activiteiten van de scouting en een andere 
mevrouw helpt bij activiteiten van Raster.  
Paul vraagt overzicht te houden van de financiën omdat het uit verschillende potjes komt. Marc en 
Joris ondersteunen hierbij. 
Het Oostrikpark is volgens Elianne een hele sociale plek in wijk. Het is belangrijk voor sociale 
contacten in de wijk en zelfs er buiten.  
Joris: Qua uitvoering is er groen licht van de gemeente. Alleen de financiën zijn nog niet rond.  

Morgen zal Joris contact opnemen met Donna en Astrid over het besluit van het wijkteam.  
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3.  Verslag van de vergadering van 10 november 2020 en 15 december 2020 
 
Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering. 

4. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en wijkteamleden 
 

Elianne: 

• Vraagt of het wijkteam iets kan betekenen voor mensen die thuis moeten blijven i.v.m. corona. 
Marc antwoordt dat het aanbod nog steeds groter is dan de vraag. De mensen redden zich 
wel met hulp van buren, familie en bekenden. 

Jesse: 

• De onderdoorgang bij de N348 begint te verpauperen. Het brokkelt af en er groeit mos op. Dit 
kun je melden bij meldpunt openbare ruimte van de gemeente. Eventueel een foto meesturen. 
Graag het antwoord terugkoppelen. 

Marc: 

• Vanaf januari zijn er wat veranderingen binnen het sociale team. Het is opgesplitst in 
Toegang, keukentafelgesprekken (WMO) en Preventie. Dit laatste doet Marc. Marc gaat over 
naar het team van Colmschate-Zuid maar zal nog wel het Oostrik behouden omdat hij onder 
andere veel contacten had met de VvE’s. 

 
5. Besluit over de twee aanvragen 
 
Aanvraag “kleur je dans”  
De zaalhuur wordt gedekt door de gemeente. Het resterende bedrag in de aanvraag is €1.625,-. 
Marc: Shirtjes kun je laten sponseren door b.v. Albert Heijn. 
Elianne stelt voor aansluiting te zoeken bij andere instanties/groepen. Andere instanties kunnen 
nauwelijks hoofd boven water houden.  
Rinie: Deelname aan evenementen en uitjes is goed om dit te stimuleren. Wel rekening houden met 
een verklaring omtrent het gedrag (VOG).  
Marc: Vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd. 
Jesse: Zijn de kinderen ook verzekerd? 
Joris en Marc zullen deze aspecten overleggen met  Donna en haar vragen het te regelen en 
ondersteuning bieden waar dat nodig is.   
Het wijkteam gaat akkoord met een bedrag van €1.200,-. 
 
Aanvraag “Speel- en trimtoestellen op het middenterrein Oostrikpark”  
Het wijkteam is het erover eens dat het een goed initiatief is om zeker bij te dragen. Er volgt een 
discussie over de hoogte van het bedrag. Van de gemeente (spelen) ontvangen zij €5.000,- voor 
speeltoestellen en van SAVO zal hoogstwaarschijnlijk ook €5.000,- komen. Na het realiseren van 
deze  aanpassingen zal de stichting Oostrikpark waarschijnlijk worden opgeheven. In eerste instantie 
was het gevraagde bedrag veel hoger. Ze hebben al veel geschrapt. 
Marc: er is veel energie in het plan gestoken, veel overleg eraan vooraf gegaan. Het belang van goed 
groen en spelen in deze wijk is belangrijk. Soms wordt er meer uitgegeven voor een plan van enkele 
bewoners terwijl dit plan de hele wijk ten goede komt. Edwin vindt weinig zelfwerkzaamheid terug in 
het plan.  
Uiteindelijk is het wijkteam het eens met een bedrag van €9.000,- met de opmerking te kijken naar 
mogelijkheden voor een bijdrage van de Provincie, Jantje Beton of elders. Zij kunnen met het bedrag 
van het wijkteam cofinanciering aantonen. Het wijkteam ziet graag een uitnodiging bij de opening. 
 
6. Sluiting 
 
Joris bedankt iedereen hartelijk voor hun bijdrage. 
 
Vergaderschema 2021, aanvang 19.30 uur  
Dinsdag 9 maart 
Dinsdag 20 april 
Dinsdag 1 juni 
Dinsdag 29 juni (fietstocht langs initiatieven) 
Dinsdag 31 augustus 
Dinsdag 5 oktober 
Dinsdag 9 november 
Dinsdag 15 december 


