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1.VOORWOORD. 

 

Een bestedingsplan gaat over geld. Geld dat ten goede komt aan de bewoners 

van de wijk Wesselerbrink.  

 

Zo’n plan wordt aan het begin van elk jaar geschreven door de Wijkraad 

Wesselerbrink.  

 

De bewoners en het bestuur van de gemeente Enschede kunnen hierover 

meedenken en meepraten. Ze kunnen het bestedingsplan voorzien van nieuwe 

ideeën en plannen, vraagtekens bij bestaande plannen zetten of inhoudelijk 

discussiëren tijdens de openbare vergaderingen van de Wijkraad Wesselerbrink. 

 

Naast plannen voor de toekomst staat in dit plan ook een overzicht van de 

uitgaven in het afgelopen jaar. Geld dat is gebruikt door de vele vrijwilligers in 

onze wijk voor activiteiten op het gebied van samenwerking en verbinding. 

 

Samenwerking zal in de toekomst steeds belangrijker worden. En bij die 

samenwerking zijn mondige burgers nodig die terugpraten. Alleen door goed met 

elkaar te communiceren kan de Wijkraad Wesselerbrink goed beleid ontwikkelen 

dat ten goede komt aan alle bewoners. 

 

Hierbij nodigen we de bewoners van de Wesselerbrink  en gemeente ( raad en 

medewerkers) uit om niet alleen dit plan te lezen maar ook om mee te denken 

en  te discussiëren. 

 

 

Met vriendelijke groet , 

Wijkraad Wesselerbrink. 
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2.DOEL VAN DIT RAPPORT 

Het doel van dit rapport is tweeledig  

 

1. Verantwoording naar gemeente zoals verplicht.   

De gemeente vraagt ieder jaar een verantwoording over het voorgaande jaar en 

een plan voor komend jaar betreffende wijkbudgetten van de wijkraad. 

 

2. Een referentiepunt voor aanvragers ,werkgroepleden, wijkraad en 

bewoners Wesselerbrink. 

De bedoeling is dat dit rapport in zijn geheel met bijlagen na goedkeuring door 

de  gemeente op de website www.wesselerbrink.com wordt geplaatst. Zodat 

voor iedereen de spelregels, termijnen en afspraken bekend zijn en bekeken 

kunnen worden. Dit om een zo groot mogelijke openheid te geven rond de 

bestedingen van de subsidies.  

 Na plaatsing worden wijzigingen, actuele cijfers en data vermeld op de website 

waarna er voor volgend jaar weer een nieuw plan wordt gemaakt. 

 

Er is gekozen voor een makkelijk leesbaar rapport met 2 bijlagen.  

 

Bijlage 1 hierin staat een uitgebreide omschrijving van procedures, termijnen 

en uitleg van de regels die leiden tot een beschikking of een afwijzing.  

 

Bijlage 2 is bedoeld als informatie bron over grootte, samenstelling en andere 

informatie over de 5 verschillende buurten en 4 wijkbudgetgroepen, waarin de 

Wesselerbrink is verdeeld. ( groot Brunnink is ingedeeld bij Het Oosterveld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wesselerbrink.com/
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3.VERANTWOORDING 2015 

Er zijn in totaal 128 aanvragen gedaan in 2015. Hiervan zijn er 105 deels of 

geheel toegekend. De rest is teruggetrokken,afgewezen of doorgestuurd naar 

initiatiefkracht. 

 42 wijkbreed * €  101.586,00 

 24 voor Wesselerbrink NO het Lang €       30.868,00 

 13 voor Wesselerbrink ZO de Posten €  16.312,00 

 19   voor Wesselerbrink NW het Bijvank €  20.218,00 

 7   voor Wesselerbrink ZW Oosterveld €  7.197,00 

 Totaal uitgegeven  €  176.171,00 
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De verdeling van het  budget voor de wijken gaat naar rato inwoners in deze 

wijk. Dit leidt tot de volgende percentages. 

     

De Wijkraad Wesselerbrink heeft er voor gekozen deze gelden verder niet op te 

delen in doelgroepen om de buurten te activeren zelf aanvragen te doen.  

  

Uit de voorgaande cijfers blijkt dat er buurten zijn die meer of minder besteden 

dan het aandeel welke ze vertegenwoordigen in inwonersaantallen. Zoals uit een 

rekenvoorbeeld in bestedingsplan 2015 blijkt over meerdere jaren gezien dat  

gemiddeld de buurten tot nu toe niet te veel uit geven. 

Met de nieuwe regeling waarbij geen overschot kan worden meegenomen ( start 

2016) van voorgaande jaren . Zullen we in dit jaar het maximum van 

€160.000,= strak in de gaten moeten houden. De regeling krijgt in 2016 nog 

verder vorm zie brief gemeente in bijlage 1. 

 

 

*Wijkbrede aanvragen zijn aanvragen die betrekking hebben op zaken, breed in 

de Wesselerbrink, dus niet voor één bepaalde buurt. Voorbeelden hiervan zijn: 

Sinterklaasfeest of activiteiten vanuit de Kinderboerderij. Ze worden behandeld 

door de werkgroep wijkbreed. Deze bestaat uit afgevaardigden van de 4 werk-

groepen en de contactpersonen van de wijkraad .  zie ook 8.0 en 8.1 bijlage 1 
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3.1 BESTEDING NAAR CATEGORIE 2015 

 

De aanvragen zijn zeer divers en dienen verschillende zaken. Hieronder volgt 

een lijst met categorieën en het daar aan bestede bedrag over heel 

Wesselerbrink. 

 Verkeer €  8.745,00 

 Feest/uitje €  12.448,00 

 Groen €  16.285,00 

 Eten en drinken  €  2.278,00 

 Kerst en Sinterklaas €  16.446,00 

 Kinderen €  36.511,00 

 Brinkpraat €  8.204,00 

 Bewoners commissies €  2.725,00 

 Divers  €  37.320,00 

 Senioren €  13.319,00 

 Straatmeubilair €  29.288,00 

 Jongeren €  2.450,00 

 Totaal €  183.562,00 
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GRAFIEK 2012,2013,2014 EN 2015 PER CATEGORIE 

 

 

 

Hier kunt u de verschillen in uitgave per categorie van de afgelopen 4 jaar zien. 

Er zijn uitschieters maar ook is er een zekere continuïteit te ontdekken aan de 

categorieën. 
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3.2 ONTWIKKELINGEN  IN 2015 

 

Er zijn veel ontwikkelingen geweest in 2015 waarvan hieronder de belangrijkste. 

 Zo hebben we een start gemaakt met ons digitale wijkbudgettensysteem, 

Een computerprogramma ontwikkeld en gebouwd door Theo Hogers van  

ons webteam om de aanvragen digitaal te verwerken ,met een openbaar 

gedeelte zodat aanvragers op de website de status van hun aanvraag 

kunnen volgen. Dit samen met een  achterliggend program ( met 

inlogcode),zodat de leden van de  wijkbudgetgroepen een centrale en 

altijd actuele administratie van voortgang aanvraag via de computer 

kunnen inzien of bijhouden. U kunt het openbare deel van de 

administratie zien op 

http://www.wesselerbrink.com/index.php/wijkbudget/ingediende-

voorstellen                                                                                         

( let op pagina opent op 2016 dus even jaartal naar 2015 zetten). 

 

 Er is een communicatiegroep opgericht, met als doel o.a. de fusie van de 

krantenredactie (Brinkpraat) en de digitale redactie ( website en  

schermen winkelcentrum) in een redactie. Er is nu een redactie waardoor 

beter als voorheen wordt samengewerkt.  Ook zijn er succesvol 4 nieuwe 

leden voor deze redactie geworven. 

 

 We zijn verhuisd naar het hart van de wijk de Magneet waar we een 

eigen ruimte hebben voor de vergaderingen van de diverse werkgroepen 

en ruimte voor de redactie van zowel het webteam en Brinkpraat 

hebben. Ook is er nu een centrale plek voor de gehele administratie van 

wijkbudgetgroepen en wijkraad. Aan de wens om een inloopspreekuur op 

deze locatie te houden wordt nog gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wesselerbrink.com/index.php/wijkbudget/ingediende-voorstellen
http://www.wesselerbrink.com/index.php/wijkbudget/ingediende-voorstellen
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4.SPEERPUNTEN BELEID 2016  

 

 

                                                                                                 

4.1   DOE MEE! 

 

 

Ons uitgangspunt daarbij is ‘met elkaar, voor elkaar’. 

 

Om dit doel dichterbij te brengen willen we meer mensen bij ons werk gaan 

betrekken en gaan we nog meer op zoek naar frisse ideeën voor activiteiten in 

de wijk. 

 

Dat begint met kleine dingen. Elkaar groeten, een handje helpen bij een zware 

boodschappentas en een luisterend oor. Maar ook eens vaker omkijken naar de 

buren, eenzaamheid is ook in onze wijk een probleem. 

 

Een klein steuntje, een beetje hulp, kan  voor hen een wereld van verschil 

maken. 

 

Enkele nieuwe ideeën die onlangs bij de Wijkraad zijn  ingediend,  

 het opknappen fontein kop Wesselerbrinkpark. 

 inloop spreekuur kantoor wijkraad. 

 Het herschrijven bijlage 1 van bestedingsplan met verwerking protocol 

gebruik digitale wijkbudgettensysteem.  

 

 

Daarnaast willen we actief gaan werven voor mensen die zitting willen nemen in 

de Wijkraad of een werkgroep. Naast uiteraard het promoten van de 

wijkbudgetten. 
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4.2  COMMUNICATIE 

 

We willen communicatie vooral gaan inzetten om de bekendheid van de Wijkraad 

te promoten en zo mensen meer te betrekken bij hun eigen wijk. 

  

Doordat steeds meer media om aandacht vragen is het belangrijk om op en 

goede, professionele manier om te gaan met communicatie. Met als 

belangrijkste vragen: 

- Hoe bereiken we de bewoners 

- Hoe voorzien we onze bewoners van juiste, actuele informatie die 

interessant genoeg is om de concurrentie aan te kunnen 

- Hoe kunnen we door het inzetten van social marketing technieken 

bewoners betrekken bij het wel en wee van hun wijk 

 

Als communicatiedragers hebben we momenteel de kwartaalperiodiek 

‘Brinkpraat’, de website ‘wesselerbrink.com’, een facebook-account en een 

digitale nieuwsbrief. Daarnaast werden begin 2015 beeldschermen geplaatst in 

Winkelcentrum Zuid waarop, naast commerciële mededelingen, ruimte is voor de 

Wijkraad en voor bewonersactiviteiten. 

 

Een ander belangrijk speerpunt binnen communicatie zijn de jongeren. Er 

worden de komende tijd plannen ontwikkeld hoe we deze doelgroep het beste 

kunnen bereiken. 

 

Ook wordt gestreefd naar meer persoonlijk contact met bewoners. Een in 2015 

georganiseerde meet en greet, bleek een schot in de roos dit concept wordt 

verder uitgebreid.  

 

Daarnaast zijn er natuurlijk de openbare wijkraadvergaderingen en de extra 

bijeenkomsten waarbij budgetaanvragen boven de € 5000,- worden toegelicht. 

Waar mogelijk en wenselijk wordt er persoonlijk contact gelegd met  aanvragers 

voor een subsidie vanuit het wijkbudget. 
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5 . VERANDERINGEN SPELREGELS EN KADERS. 

 

U vindt in de bijlage 1 werkwijze werkgroepen wijkbudgetten. Alle regels en 

kaders zoals we die toepassen Hieronder volgen de wijzigingen welke we 

afgelopen jaar hebben doorgevoerd in de aanvullende regels van de wijkraad. 

 Op pagina 4 hebben we vanwege veranderende wetgeving,het opsturen 

kopie bankpas vervangen voor het opgeven iban nummer en naamstelling 

rekening. 

 op pagina 8 zijn aanvullende regels over bv. handgeschreven bonnen 

toegevoegd, daar in de praktijk bleek dat er soms situaties optreden 

waarin het niet anders kan. 

 op pagina 9 hoofdstuk 7.3 rollen en bevoegdheden is de regel De 

vrijwilligers  van de wijkraad, bestuur, leden wijkbudgetgroepen en 

communicatiegroep   kunnen zelf geen aanvraag indienen, toegevoegd. 

Met uitzondering van de voorzitters voor een aanvraag betreffende 

voortgang van de activiteiten voor deze groep. 

 op pagina 10 vindt u een nieuw hoofdstuk 'klachten protocol'. 
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6.ORGANISATIE WIJKRAAD EN ANDERE BEWONERSGROEPEN 

 

Hieronder een opsomming van de werkgroepen, de activiteiten en de 

bijbehorende vrijwilligers. Zonder hun inzet, enthousiasme en hun kwaliteiten 

die ze belangeloos inzetten voor onze wijk zouden wij als Wijkraad Wesselerbrink 

ons werk onmogelijk goed kunnen doen.  
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De inventarisatie van leden  vanaf  januari 2016. 

6.0 DE WIJKRAAD.  

voorzitter;     Peter van Herpt 

financiën;     Janny Kolz en Peter van Herpt 

secretariaat;.   voor wijkbudgetten;Jolanda Venturini. Marcel Kobes                 

                              Andere zaken Francis  Wessing 

 

6.1 WERKGROEP WIJKBREED. 

 

voorzitter;  Marcel Kobes 

secretaris;  Jolanda Venturini 

leden   Gonda Reijnen 

   Agnes van Baal 

   Nazir Maniraam 

   Dennis van Someren  

   Francis Wessing                      

 

6.2 WERKGROEP WIJKBUDGET HET BIJVANK                        

  

 Nazir Maniraam- lid/afgevaardigde naar werkgroep wijkbreed.         

 Jethro Meijer - voorzitter 

 Jan Drenth   -  lid 

 Carolina Caceres- secretaris 

 Sophie Eilander- lid 

 

6.3 WERKGROEP WIJKBUDGET DE POSTEN. 

 Rashida Abdoelkarim- voorzitter 

 Dennis van Someren- secretaris/afgevaardigde naar werkgroep   

       wijkbreed. 

 

 

6.4 WERKGROEP WIJKBUDGET HET OOSTERVELD. 

 Chantal Scholte in 't Hof- notulist 

 Dineke Buurman-Boersema- voorzitter 

 Annie  te Nijenhuis- secretaris 

 Agnes van Baal- lid/ afgevaardigde naar werkgroep wijkbreed  

 

6.5 WERKGROEP WIJKBUDGET HET LANG. 

 Kitty Veenstra - secretaris 

 Henriëtte Bergman- voorzitter 

 Yahaira Del Duca Perez - lid 

 Gonda Reijnen- lid/afgevaardigde naar werkgroep wijkbreed  
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6.6 WERKGROEP 'REDACTIE BRINKPRAAT + DIGITALE MEDIA' 

 Greet Roelfsema. 

 Theo Hogers. 

 Janny Kolz. 

 Gabriël Abdo.  

 Robert aan de Stegge 

 Julian Atienzar Tendero 

 Theo Hogers 

 Eva Kraan 

 Rob Nienhuis 

 John de Rouville 

 Chantal Drok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur werkt nauw samen met de hierboven genoemde werkgroepen om 

tot een snelle en juiste opvolging van aanvragen en ideeën te komen. Om een 

idee van de werkzaamheden te geven verwijzen wij naar bijlage 1.’Procedures 

en termijnen’.Verder vormen de werkgroepen de ogen en oren voor de  

gemeente  en wijkraad zodat bij vragen een goed advies door de wijkraad kan 

worden uitgebracht.      
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Brinkpraat is de wijkkrant van Wesselerbrink. De krant wordt uitgegeven voor en 

door de bewoners van  de Wesselerbrink en verschijnt vier keer per jaar, in 

januari, april, juli en oktober, in een oplage van 8.000 exemplaren. De 

Brinkpraat wordt huis en huis verspreid - behalve bij huizen met een NEE-NEE 

sticker op de brievenbus. Bovendien ligt de krant bij Bruinewoud, Bruna, Jumbo, 

Bibliotheek Zuid, en het Gezondheidscentrum.  

Sinds juni 2012 komt  de Brinkpraat uit. In deze krant staan verhalen voor ,over 

en uit de wijk . Ook ingezonden verantwoordingen over succesvolle initiatieven 

worden met foto's en verhaal geplaatst. Het redactie team nodigt u van harte uit 

om uw verhalen in te sturen.  Naar redactie@wesselerbrink.com Een hoog 

gewaardeerd en goed leesbaar blad welke ook via de website 

www.wesselerbrink.com  is te downloaden  

Het webteam  is verantwoordelijk voor de website www.wesselerbrink.com  

Goede wijn hoeft geen krans we nodigen de lezer graag uit hier een kijkje te 

nemen . Voor verdere informatie over de prachtwijk De Wesselerbrink, 

activiteiten , agenda wijkraad,sport,nieuws , informatie van gemeente en foto,s 

van de wijk. In November 2014 is er een nieuwsbrief gelanceerd waarop u zich 

kunt inschrijven. 

Ook verzorgen zij de digitale ondersteuning van verwerking en communicatie 

wijkbudgetten, alsook de digitale schermen winkelcentrum. U bent van harte 

uitgenodigd om nieuws over uw activiteiten naar het webteam te 

sturen.redactie@wesselerbrink.com 

 

Dit zijn maar liefst  30 vrijwilligers die zich inzetten voor  de  Wesselerbrink 

,specifiek in directe samenwerking met de wijkraad. Wij willen echter ook wijzen 

op de activiteiten commissies jongeren studio WOW en de Sinterklaas intocht. 

Ook hier zetten zich vele vrijwilligers gedurende het hele jaar  belangeloos en 

met passie voor in. Daarbij  noemen we ook de talloze vrijwilligers in  

bewonerscommissies, eetsoos, 

kinderboerderij,handwerkclubs,dansclubs,speeltuinverengingen,de Brink,scholen, 

buurthuis,huiskamer van de buurt,verzorgingshuizen en ga zo maar door in onze 

wijk de Wesselerbrink. Wij als wijkraad hopen in 2016 deze mensen met de door 

de gemeente verstrekte middelen zo goed mogelijk te ondersteunen.     

 

 

 

 

mailto:brinkpraat@wesselerbrink.com
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