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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate-Noord/ De Vijfhoek op 9 maart 2021 via beeldbellen  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Jan Schukkink, Elianne 
Sinnebrink, Edwin van der Strate en Jesse Willems  
Sociaal team: Karin Voortman 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen  

Afwezig m.k. Contactraadsleden:  allen 
Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening en kennismakingsronde 
 
Joris heet iedereen welkom. Voor de eerste keer is Karin Voortman, de nieuwe opbouwwerker voor 
Colmschate Noord/De Vijfhoek, aanwezig bij dit overleg. Karin stelt zich voor. Zij werkt op maandag, 
dinsdag en donderdag met daarnaast nog 4 flexibele uren in de week. 
Er volgt een uitgebreide voorstelronde waarbij iedereen vertelt wat ze leuk vinden in het wijkteam en 
wat verbeterd kan worden.  
Enkele leuke punten die naar voren komen zijn:  

• Je kunt in het wijkteam je steentje bijdragen aan verbeteringen in de wijk 

• Je krijgt zo meer mee wat er speelt in de wijk. 

• Groen- en klimaatdiscussie met programmamanagers in december was goed en nuttig. 

• Bewoners kunnen op allerlei terreinen verbeteringen realiseren, fysieke, sociaal, kunst, 
cultuur. 

• De persoonlijke benadering van bewoners in de wijk om tot initiatieven te  komen werkt erg 
goed en is leuk. 

Enkele verbeter-/aandachtspunten die genoemd zijn: 

• Wat kunnen we als wijkteam méér betekenen voor de wijk? 

• Hoe kunnen we als wijkteamleden actiever zijn? (Hier zit niet iedereen hetzelfde is) 

• Hoe kunnen we meer sociale initiatieven in de wijk losmaken? 
Karin wil graag afspraken maken met wijkteamleden die haar wat kunnen laten zien in de wijk. Met 
Lesley en Elianne zal zij afspraken maken. 
 
2. Verslag van de vergadering van 10 november 2020, 15 december 2020 en 26 januari 
2021   
Verslag van 10 november 2020 agendapunt 6 over het aanvragen van een tweede offerte voor 
aanschaf van groen is het antwoord dat vanuit de gemeente Het Groenbedrijf wordt ingeschakeld. Bij 
bewonersinitiatieven is dat geen noodzaak.  
Jan vraagt naar het verloop van campagne. Joris: Er zijn 35 à 40 reacties binnengekomen in deze 
wijk. Deze zijn opgesplitst in vragen/klachten, ideeën en aanbod van kennis en diensten. Overal wordt 
wat mee gedaan. Onder het aanbod was bijvoorbeeld iemand die bijles wil geven en een mevrouw die 
iets wilde doen en nu elke week enkele broden in de wijk rondbrengt die de bakker beschikbaar stelt. 
Enkele initiatieven die op de overzichtslijst staan komen voort uit de campagne. 

Naar aanleiding van het verslag van 15 december 2020 heeft dit intern binnen de gemeente wel 
veranderingen met zich mee gebracht. René van Dijk is nu zeer geïnteresseerd in de initiatieven in de 
wijk. Jan merkt op dat René iets op papier zou zetten over het bomenbeleidsplan als ruggensteuntje. 
Joris zal hem hieraan herinneren.  
Jan vraagt naar de route van bewonersinitiatieven. Eerst gaat een initiatief (als dat nodig is voor het 
initiatief)  via Joris naar een andere afdeling binnen de gemeente, deze kan dan een eerste reactie 
geven. Dit is o.a. om teleurstelling bij bewoners te voorkomen zodat zij niet heel lang met iets bezig 
zijn wat uiteindelijk helemaal niet blijkt te kunnen. Een initiatief kan nog enkele keren op en neer gaan 
tussen werkgroep en gemeentelijke adviseurs. Uiteindelijk  komt het initiatief in het wijkteam.  

Tijdens de vergadering van 26 januari zijn twee initiatieven behandeld.  
Jesse heeft navraag gedaan over de schilderwerkzaamheden aan de brug langs de N348. Dit heeft 
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niet plaatsgevonden i.v.m. slechte weersomstandigheden en zal nu plaatsvinden in 2021. Joris vraagt 
of Jesse dit in de gaten houdt. 
 
3.  Doornemen van de lopende initiatieven in Colmschate Noord en de Vijfhoek  
 
De lopende initiatieven worden doorgenomen en waar nodig aangevuld.  
 
 
4. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en wijkteamleden 

Elianne:  

• Kunnen we initiatieven koppelen aan de bestrijding van de processierups door meer 
nestkastjes op te hangen? Volgens Joris gebeurt dit al wel. Hij zal wel navraag doen naar het 
ophangen van nestkastjes op gemeentelijke bomen.  

• Is het niet beter om de groencontracten vooraf te laten tekenen? Volgens Joris werd dit in het 
begin helemaal niet gedaan maar nu proberen we ze wel vooraf getekend te krijgen. 

• Elianne maakt zich zorgen over de papiercontainers, er is weinig ruimte om ze bij de 
woningen te plaatsen. Het is niet duidelijk dat men deze containers kan delen met anderen. 
Joris zal dit meenemen in het afvaloverleg. 

 
Lesley: 

• Lesley zou samen met Rinie in Titus Brandsmahuis de mensen in het zonnetje zetten die 
zwerfvuil verzamelden. Hij zoekt na wat is afgesproken. Verder zal hij kijken naar de taak van 
de afvalcoaches in Rivierenwijk. 

• Wat gaat met het Titus Brandsmahuis gebeuren, omzetten naar buurthuis? 
 

Jesse: 

• Jesse wordt welkom geheten als wijkteamlid. 
 
Jan: 

• Nu blijkt dat het niet verplicht is dat Het Groenbedrijf het groen doet, stelt Jan voor dat  
initiatiefnemers twee offertes laten zien bij wat hogere bedragen (rond de €5000,-), waaronder 
een offerte van het Groenbedrijf.   

• Wanneer de music 55+ groep in een later stadium moeite gaat krijgen met het betalen van de 
huur voor de oefenruimte, kunnen ze ook bij het wijkteam aankloppen voor een subsidie en 
als tegenprestatie optredens uitvoeren in de wijk.  Joris denkt dat ze hier wel voor te porren 
zijn.  

• Jan heeft nog geen aankondiging van gratis compost afhalen, gezien. Volgens Lesley gaat dit 
wel door.  

 
Joris: 

• Aan de Holterweg, de strook bij Mac Donalds, is een pumptrack crossbaantje aangelegd. 
Voor zowel gevorderden en voor de beginnelingen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 
 

5. Sluiting 
 
Joris bedankt iedereen hartelijk voor hun bijdrage. 
 
 
 
Vergaderschema 2021, aanvang 19.30 uur  
Dinsdag 20 april 
Dinsdag 1 juni 
Dinsdag 29 juni (fietstocht langs initiatieven) 
Dinsdag 31 augustus 
Dinsdag 5 oktober 
Dinsdag 9 november 
Dinsdag 15 december 


