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Notulen openbare vergadering
Wijkraad Wesselerbrink 18 april 2013
Aanwezig van bestuur:  J. Venturini sec, J. Kolz penningm en Y. Haddad alg.lid.

1. Opening

J. Kolz opent de vergadering met het verzoek om 1 minuut stilte in acht te nemen i.v.m. het
overlijden van Robin Otter, vrijwilliger bij Smiley Stroinkslanden, Wesselerbrink en Speeltuin
Tuindorp. Hierna vertelt zij dat C. Hoffman (vice-voorzitter) afwezig is i.v.m. het overlijden van haar
moeder en M. Barquioa wegens vakantie.

Hierna stelt zij W. Hietbrink voor, die als stadsdeelmedewerker een deel van de werkzaamheden van
S. van Drielle zal overnemen. Zij is sinds februari bij Stadsdeel Zuid werkzaam voor de drie
zuidwijken, met de nadruk op de Helmerhoek.

Ook wordt T. Loevering voorgesteld, die R. Oude Booyink heeft opgevolgd bij Stadsdeelbeheer.

Tevens is G. Roelfsema deze vergadering aanwezig om te notuleren..

2. Bijpraten met de wijkagenten

Er wordt een toelichting gegeven over wat er gedaan wordt aan de veiligheid in de wijk i.v.m de
recente overvallen. De hangjongeren worden beter in de gaten gehouden en op diverse plekken is
meer toezicht gekomen op aandringen van bewoners. De jeugdpolitie zal alles meer in de gaten
houden.
De verkeersveiligheid bij de diverse scholen wordt m.b.v. extra controles goed in de gaten gehouden.
Dit heeft tot nu toe tot goede resultaten geleid.
Het gebrek aan verlichting op diverse plekken zal door S. van Drielle worden meegenomen bij een
eventuele herbestrating. Hetzelfde geldt ook voor de 30 km zones.

3. Agenda en notulen 10 januari 2013

De agenda van deze vergadering komt aan bod.
C. Hoffman had in de notulen van 10 januari moeten worden vermeld als lid.
Inmiddels is zij de vice-voorzitter. Omdat enkele mensen zich teruggetrokken hebben, is de wijkraad
Wesselerbrink met spoed op zoek naar vrijwilligers voor de wijkraad en de werkgroepen.
Na het maken van enige redactionele wijzigingen worden de notulen, onder dankzegging aan J.
Venturini, goedgekeurd.

4. Begroting Wijkraad 2013

J. Kolz geeft een puntsgewijze toelichting op de begroting voor 2013.

Tevens herinnert zij eraan dat er in juni weer een straatspeeldag is.

5. Update Speerpunten 2013

Presentatie sport- en cultuurevenement: Dit gaat uit van de Jongerenwijkraad en zij geven dan ook
een uitgebreide toelichting. Dit evenement is niet alleen voor jongeren bedoeld. De Posten is bereid
om te helpen met bijvoorbeeld vervoer en een eventuele alternatieve locatie voor als het slecht
weer is.
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Hierna trad Evode Ntahonankwa op, vrijwilliger bij Smiley en zanger uit Burundi, met een
lied waarin hij vertelt dat hij nu 100% Tukker is.
Presentatie professionele muziekruimte in De Magneet: Het gaat hierbij om een groot bedrag uit de
wijkbudgetten. Na een uitleg en een uitgebreide discussie wordt besloten dat er genoeg draagvlak is
om met deze aanvraag verder te gaan.

6. Rondvraag

Er wordt gevraagd waarom er bij de aanvragen voor wijkbudgetten zaken geschrapt zijn. J. Kolz deelt
mee dat bewonerscommissies bijvoorbeeld al geld krijgen van de woningcorporaties.
Ook wordt er gevraagd hoe het zit met de functies binnen de wijkraad. J. Venturini deelt mee dat
iedereen in de wijkraad allround is en op elke functie geplaatst kan worden. Wij zoeken echter nog
steeds nieuwe mensen. We willen graag een juiste afspiegeling van de wijk zijn.

7. Sluiting

De secretaris sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Datum volgende openbare vergadering:
Donderdag 13 juni 2013, inloop: 19:00, aanvang: 19:30 uur tot ca. 22:00 uur.
Locatie: Wijkcentrum De Magneet, Hertmebrink 1, 7544 DC Enschede.
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