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IN CONCEPT   
 
Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag 30 januari 2014 
Locatie: Wijkcentrum de Magneet, Hertmebrink 1, 7544 DC, Enschede 
 
Aanwezig van het bestuur: Mevr. Irma Heetla (voorzitter), Mevr.  Janny Kolz, Dhr. Francis 
Wessing, Dhr. Peter van Herpt en Mevr. Ling Vo (notulist) Mevr.  Jolanda Venturini,  
Afwezig met afmelding: Dhr. Bertus Siemerink (Alifa) en wijkagenten.  
 
Notulen verzonden aan: Aanwezigen, afwezigen, stadsdeelmanagers, werkgroep 
wijkbudgetten,  redactie webteam, Brinkpraat en WOW   
 

 
1. Opening 

Vooraf de opening is er gezamenlijk opgemerkt dat de opkomst laag is (16 bezoekers) en 
afgestemd dat we samen er wat aan willen gaan doen.   
De vergadering werd geopend door I.Heetla. Ze verwelkomt de aanwezigen en deelt mee dat 
Jolanda en Bertus afwezig zijn met afmelding. Er werd daarna officieel afscheid genomen van 
onze oude leden; Mohammed en Cindy waren helaas afwezig, maar Yacoub was er weer 
gelukkig wel bij. Grote dank voor hun inzet van de wijkraad Wesselerbrink , afgesloten met 
groots applaus van alle aanwezigen.  
 

2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat er op 6 maart 2014 een extra vergadering is ingepland 
voor eventuele presentatie van (wijkbrede) aanvragen boven de €5000,-. De locatie 
wordt later op de website bekend gemaakt. Voor deze extra vergadering worden de 
wijkbrede aanvragen behandeld die uiterlijk tot 24 februari per mail binnen zijn bij 
de secretariaat (mail.wesselerbrink@gmail.com)  
 

3. Bijpraten met stadsdeel management en wijkagent 
De voorzitter deelt mee dat de wijkagent afwezig is met afmelding. De voorzitter 
deelt namens de wijkagent mee dat de balie service centrum zuid sluit en dat je 
voortaan voor aangifte doen etc. daarvoor in de stad moet zijn, dit kan ook op 
afspraak.  
Er wordt een zorg uitgesproken vanuit de bewoners aan wijkagent Wesselerbrink, 
specifiek gebied; buurt ’t Lang; Woningen worden  opgekocht door 1 verhuurder en 
met als doel gebruikt om dit door te verhuren aan studenten. Bewoners vinden het 
niet kunnen dat er op het gras auto’s worden geparkeerd, deze zijn volgens de 
bewoners, van de bezoekers van de hobbywoningen. Er zijn al meerdere gesprekken 
geweest tussen zorgelijke bewoners en de verhuurder. De bewoners vragen de 
voorzitter dit zorgpunt terug te koppelen aan de wijkagenten van Wesselerbrink. De 
voorzitter neemt dit zorgpunt mee en wordt teruggekoppeld als volgende 
agendapunt in de openbare vergadering wijkraad Wesselerbrink van d.d. 24 april 
Dhr. Kees Bosman was aanwezig namens stadsdeelmanagement en had de volgende 
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mededelingen voor de bewoners van de wijk Wesselerbrink:  
- De wijkprogramma’s zijn maandag d.d. 27 januari aan bod geweest. Het wordt nu 
formeel vastgesteld en dan gaat het naar de raadscommissie op 4 maart 2014 voor 
de gemeenteverkiezingen 
- De klacht over de rare kronkel bij de rotonde van de buursestraat is doorgegeven 
en er is opdracht gegeven om deze minder haaks te maken. 
- De vraag over de verzekering van de vrijwilligers is onderzocht. Er zijn geen 
contracten gevonden, niets zwart op wit. In het beleidsplan staat wel dat vrijwilligers 
er niet van mogen lijden en dus als het eerst niet WA gedekt is, dat er dan bij de 
gemeente/stadsdeelbeheer hier wel aanspraak op gemaakt kan worden.  
Stadsdeelbeheerders willen dit punt duidelijk gaan communiceren aan de actieve 
vrijwilligers. 
De bewoners vragen dhr. Kees Bosman om aan dhr. Tonnie Loevering door te geven 
dat de aannemer aan de Wesselerbrinklaan zijn rommel van de weg moet houden.   
 

4. Vaststellen van de agenda 
  Agenda is vastgesteld zonder wijzigingen 

 
5. Notulen vorige openbare vergadering van 19 december 2013 

In de notulen hoort het voorzitter Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink te zijn i.p.v. 
voorzitter VIVA. Een aanvulling in de notulen bij Inkracht; vage constructie over de 
inschrijvingen bij KVK door 2 woonadressen. In de notule bij de kinderboerderij 
hoort bij aanvraag koetstocht het jaartal 2013 erbij.  
Volgens de bewoners is het tijdsbestek tussen de site “jij maakt de buurt” en de 
aanvrager te lang, 2,5 weken.  Actiepunt voor secretariaat wijkraad Wesselerbrink 
 

6. Presentatie “Bestedingsplan Wijkraad Wesselerbrink  2014” 
Via een PowerPoint presentatie van bestuurslid Francis Wessing werd het 
Bestedingsplan Wijkraad Wesselerbrink 2014 gepresenteerd.  
Dhr. Francis Wessing deelt mee dat er op maandag 28 januari met applaus van de 
raadsleden het Bestedingsplan Wijkraad Wesselerbrink is goedgekeurd.  
Er wordt nadrukkelijk benoemd dat  Alle actieve bewonersgroepen verzocht worden 
zich zich te melden bij de Wijkraad Wesselerbrink. Geef ook aan of je de gegevens via 
de post wilt . Dit formulier komt ook op de website te staan. 
Er is ook nadrukkelijk benoemd dat wanneer de verantwoordingen onvoldoende zijn 
of geen verantwoording een terugvordering kan betekenen van het wijkbudget.  
Voor de volgende openbare vergadering komt contact met werkgroepen 
wijkbudgetten als agendapunt aan de orde, een adressenlijst volgt nog.  
De  bewoners hadden vragen over de wijkbrede aanvragen werkgroep, dhr. Francis 
Wessing verwees ze naar pagina 9 van de bestedingsplan en nam het ter plekke met 
de bewoners ook door. Mevr. Ling Vo zal dhr. Robert aan de Stegge een lijst met alle 
upgeloade aanvragen van 2013 toesturen. 
Het agendapunt werd met lof van alle aanwezigen aan de wijkraad voor de 
Bestedingsplan Wijkraad Wesselerbrink 2014 afgesloten.   
 

7. Data volgende openbare vergadering  
Op donderdag 6 maart volgt een extra openbare vergadering met als thema 
presentatie aanvragen boven de €5000,-. Op donderdag 24 april en donderdag  12 
juni  zijn daarnaast de volgende data openbare vergadering, locatie wordt later 
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bekend gemaakt.  
 

8. Spreekrecht Dhr. T.Rozeboom “Over de Brink, het hart van de wijk” 
Dhr. T. Rozeboom heeft zijn spreekrecht ingetrokken, dit agendapunt vervalt. 
 

9. Rondvraag 
- Namens de tekenclub leverde dhr. Nazier Maniraam een offerte in.  
- De Brinkpraat gaat pas morgen d.d. 31 januari de wijk in door omstandigheden 
- Dhr. Robert aan de Stegge geeft aan de Wijkraad mee om de opkomst te vergroten  
door de notulen in de wijk neer te leggen. 
- Er wordt gevraagd of er een inzage is via de website  van aanvragen boven de 
€5000,- voor de openbare vergadering van 6 maart, een idee; met tijd van 
presentatie, naam en onderwerp. 
- Wordt de begrotingsplan van de Wijkraad ook gepresenteerd op 6 maart en waar 
wordt er allemaal op bezuinigd? 
- Hoe gaan we om met wijkbrede aanvragen betreft stemming, inspraakrecht, huis 
aan huis, webteam. Er is een duidelijke uitleg van procedure nodig van wijkbrede 
aanvragen voor op de openbare vergadering. 
- De begroting van de Brinkpraat, Wijkraad en WOW komen op de website 
- De gemeente wil de Brinkpraat, Webteam en de Jongerenwijkraad niet in de 
Wijkraad begroting hebben, maar apart.  
- Aanvragen van verenigingen en stichtingen moeten ook door bewoners worden 
aangevraagd en niet meer op naam van verenigingen en stichtingen. 

 
10. Sluiting vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering. Ze nodigt allen uit voor een drankje, hapje en een 
bezoek aan WOW in de Magneetje ernaast.  

 
 


