
 



Aanvraag herstel fontein 
Wesselerbrink. ( inhoudelijk) 
 

Op een van de openbare vergaderingen  van de wijkraad Wesselerbrink is een discussie 

gevoerd met bewoners en de wijkraad . Bewoners vonden dat de wijkraad en of gemeente 

iets aan de fontein van de Wesselerbrink zouden moeten doen. Die met de tekst  

"ik voel me Zuid"  Buiten dat er veel gelachen is .zijn de volgende zaken 

doorgesproken. 

Blijkt dat de pompen stuk zijn ,er een bezuiniging van gemeente op stapel staat om met alle 

fonteinen in Enschede te stoppen met ingang van 2017. In ieder geval zou het Leger des 

Heils het onderhoud van de plek gaan verzorgen, zodat de plek minder triest zou zijn. En 

was er al door onderhoud gemeente besloten de trieste en verregende palm te vervangen 

door iets levend. 

Ook werd de mogelijkheid van het aanwenden van wijkbudget gelden voor dit initiatief 

besproken , hierbij is het probleem van het verbod op een langdurig kostentraject besproken. 

(een investering is geen probleem maar een verplichting om ieder jaar kosten op te brengen 

van uit wijkbudgetten wel ) . 

De aanvraag is vervolgens ter hand genomen  door Kitty Veenstra welke deze aanvraag 

heeft ingediend .  

Nu is onlangs er veel vaart in dit initiatief gekomen om te beginnen zijn alle vergunningen en 

medewerking gemeente rond zie bijlage offerte,s  . Ook was er belangstelling van de pers dit 

heeft geleid tot een item op tv. Enschede over de fontein( deze is te zien op 

www.wesselerbrink.com) en in het vervolg hierop tot een gesprek bij de gemeente welke een 

bijdrage van € 5000,= in kosten investering en de kosten stroom voor 2016 toe heeft gezegd.     

 



Ook is afgelopen week de eerste vergadering van werkgroep de fontein gehouden welke 

momenteel bestaan uit de volgende leden; Kitty Veenstra  ( initiatiefneemster) 

      Ruud Hoemakers  ( onderneem in Zuid) 

      Tonny Loeverink  ( gemeente ) 

      Frank Roeloffzen  ( winkel centrum Zuid) 

      Francis Wessing ( wijkraad) 

Deze werkgroep heeft nu mede door de toezegging van de gemeente de stroomkosten voor 

2016 te betalen, de ruimte gekregen de sponsoring stroomkosten 2017 en daarop volgende 

jaren rond te krijgen . Hiervoor zijn al heel veel ideeën geopperd en is de verwachting van de 

werkgroep dat als we dit jaar in de maand Juni de fontein in gebruik kunnen nemen dit moet 

lukken.  ( hierbij wordt gedacht aan een feestelijke opening door een vip om maximale 

publiciteit te generen allicht met wat festiviteiten )  

Dat dit extra inzet van de Wijkbudgetgroep  wijkbreed  vraagt, in verband met grote 

investering     offerte 1 €    6.401,15        fontein 

    offerte 2  € 10.607,76        herstel waterval 

        minus bijdrage gemeente   €   5.000,= 

totaal incl.btw       € 12.008,91  ( let op gemeente laten betalen voor btw voordeel) 

er een extra openbare vergadering voor georganiseerd moet worden . willen we de opening 

in juni realiseren . ( levertijd pompen 6-8 weken ) 

Tot slot er is ondertussen door leger des Heils een toezegging gedaan de bankje,s rond 

fontein zonder kosten op te knappen en door de gemeente is toegezegd de betonnen rand  

van vijver te reinigen . Kortom de werkgroep bruist van energie om de fontein te laten 

spuiten, dit als een belangrijk markeerpunt voor de Wesselerbrink ( iets om trots op te zijn) 

De werkgroep de Fontein. 
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