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Notulen openbare vergadering
Wijkraad Wesselerbrink 10 januari 2013
Aanwezig van bestuur: J. Vosskuhler vz, M. Barquioa vice vz, J. Venturini sec, J. Kolz penningm., Y.
Haddad alg.lid.

1. Opening
Voorzitter J. Vosskuhler opent om 19.30 uur de vergadering van de wijkraad en wenst alle
aanwezigen een voorspoedig 2013.

2. Mededelingen
Door voorzitter J Vosskuhler.

Terugblik: highlights van 2012
 Start nieuwe wijkkrant is een groot succes. Alle redactieleden wel bedankt voor jullie inzet.

 Werkgroep Wijkbudgetten: bedankt voor jullie inzet van vorig jaar.

 Website/twitter/facebook: er wordt veel gebruik van gemaakt. We willen het webteam dan
ook het danken voor de goede inzet van vorig jaar.

 Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met de Broekheurnestede.

 Straatspeeldag Oosterveld was het afgelopen jaar een groot succes.

 Huiskamer van de Buurt, mede door financiële bijdrage van de wijkbudgetten tot stand
gekomen, loopt erg goed en wordt steeds beter bezocht.

Speerpunten wijkraad
De voorzitter herhaalt de speerpunten voor 2013; ze zijn in de vorige vergadering reeds besproken.

1. Ouderen en veiligheid

We willen als wijkraad meedenken om de om het veiligheidsgevoel van ouderen te stimuleren en
te versterken. Hierbij kan men denken aan extra verlichting op parkeerplaatsen, portieken van
flats, of meer cameratoezicht op onveilige plekken bij pinautomaten en bij de ingang van de
C1000. Maar ook een activiteit zoals “Kom op voor jezelf” kan bijdragen aan een prettige en
veilige leefomgeving.

2. Jeugd & Jongeren

Het oprichten van een jongerenwerkgroep en het organiseren van activiteiten voor alle culturen.
Het gaat om jongeren vanaf 12 jaar tot 21 jaar. Wij gaan proberen meer saamhorigheid en
respect in de verschillende culturen te brengen doormiddel van een eigen honk waar de
jongerenwerkgroep diverse activiteiten gaat organiseren voor de jeugd en jongeren van
Wesselerbrink. Ook de aanvragen die binnenkomen voor het plaatsen en herplaatsen van
speelplekken in Wesselerbrink kan eventueel door de jongerenwijkraad opgepakt worden. Ook
dit speerpunt zal in het komende jaar meer en duidelijker ter sprake komen in de wijkraad. We
zullen dit t.z.t. terugkoppelen aan u.

3. Stimuleren van bewoners commissies

De wijkraad heeft zich ook als doel gesteld om de sociale samenhang in de brinken te vergroten.
Dit willen we bereiken door meer actief en zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn. Bovendien willen
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we bewonerscommissies stimuleren en aanmoedigen om actief bezig te gaan op hun
brink en eventueel aanvragen voor wijkbudgetten te stimuleren .Ook dit speerpunt zal het
komende jaar meer uitgediept worden.

Promotie Wijkraad
De wijkraad wil zichzelf beter zichtbaar maken in 2013 voor de buurtbewoners en zal vanaf 15
februari een open spreekuur houden op het winkelcentrum zuid, locatie C1000. Op elke 3de vrijdag
van de maand vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur zijn de wijkraadsleden hier aanwezig en staan u te
woord voor al uw vragen. Denk daarbij aan wijkbudgetten, veiligheid, jongeren, enz.

3. De wijkagenten
Dit onderdeel is komen te vervallen wegens  afwezigheid van wijkagent N. Tuluk & E. de Witte.

4. Stadsdeelbeheer
Door Rudy Oude Booyink.

 Lichtmast bij Lintveldebrink: onderzoek loopt nog.

 Groot onderhoud wegen: het budget is nog niet helemaal rond en zal doorgeschoven worden
naar een latere datum.

 Voor zaken als defecte lichtmasten en loszittende stoeptegels: mensen kunnen dit melden bij
de gemeente onder het nummer 053-48181600.

5. Presentatie Domijn
Door Robin Schoemaker. Zie bijlage 1.

6. Presentatie Domijn – Gebiedsvisie 2025
Door John Lammers. Zie bijlage 2.

7. Rondvraag
 Verzoek om aan het begin van de vergadering de notulen van de vorige vergadering te

bespreken – akkoord.

 Verzoek om de notulen op te sturen. Het secretariaat zal voor de verspreiding zorgen, voor
mensen die geen toegang tot e-mail en internet hebben.

8. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit om onder het genot van een hapje en
drankje het nieuwe jaar positief in te luiden.

Datum volgende openbare vergadering:
Donderdag 18 april 2013, inloop: 19:00, aanvang: 19:30 uur tot ca. 22:00 uur.
Locatie: Speeltuin Tuindorp, Vlierstraat 65, 7544 GG Enschede.
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