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Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag, 24 april 2014 
Locatie: Speeltuin Tuindorp, Vlierstraat 65, 7544 GG Enschede 
 
Aanwezig van het bestuur: Dhr. Peter van Herpt (technische voorzitter), Mevr.  Janny Kolz, 
Dhr. Francis Wessing, Mevr. Jolanda Venturini, Mevr. Ling Vo (notulist) 
 
 Afwezig met afmelding: Mevr. Irma Heetla  
 
Notulen verzonden aan: Aanwezigen, afwezigen, stadsdeelmanagers, werkgroep 
wijkbudgetten,  redactie webteam, Brinkpraat en WOW   
 

 
1. Opening 
De voorzitter verwelkomt allen bij deze vergadering van de wijkraad Wesselerbrink.  
 
2. Mededelingen 
Mevr. Irma Heetla is bevallen van een jongetje  
 
3. Agenda 24-04 en notulen 06-03-2014 
Geen commentaar van aanwezigen, dus bij deze vastgesteld.  
 
4. Bijpraten met de wijkagent dhr. Nesdet Tuluk 
Tijdens een functionarissenoverleg is er ter sprake gekomen dat ze bezig zijn geweest met 
jeugdgroepen. Er is voorheen meer overlast geweest. Van de Broekheurnegroep zijn de twee 
criminele groepen weggewerkt. Er zijn 3 groepen overgebleven die de nodige aandacht 
verkrijgen. Het moet worden vastgesteld op beleidsniveau of deze groepen: minst zwaar: 
overlast, crimineel of hinderlijk zijn. De wijkagent heeft aangegeven dat de drie groepen 
hinderlijk zijn.  
De parkeerplaatsen worden gebruikt door ouderen die hun kinderen naar school brengen in ’t 
Lang aan de Mecklenburg Broekheurne, hier vindt meer controle plaats. 
Betreft concrete cijfers over woninginbraken zijn er de laatste 4 weken in Enschede Zuid de 
minste inbraken gepleegd.  
Zijn er mogelijke drugsactiviteiten in deze wijk? De signalen zijn van harte welkom van de 
bewoners. De politie gaat dan kijken of zij de signalen concreet kunnen maken. De politie legt 
uit dat ze dit kunnen doen wanneer ze meer informatie hebben zoals bijvoorbeeld kentekens 
enzo. 
 
5. Mededelingen stadsdeelmanagement/beheer 
Met betrekking tot behandeling aanvraag Speeltuin Tuindorp heeft dhr. Kees Bosman een 
verklaring afgegeven, dat hoe het is gegaan geen schoonheidsprijs heeft verdiend. Er zijn 
gesprekken gevoerd met Stadsdeelmanagement,  bestuur SES en bestuur speeltuin. Er zijn nu 
maatregelen genomen om de activiteiten door te kunnen laten gaan. 
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Verder deelde dhr. Kees Bosman mee dat er voor een splitsing van twee zelfstandige 
woningen een bestemmingsplan voor nodig is. En voor kamerverhuur is er, op gemeentelijke 
niveau bepaald; per straat een vergunning voor nodig is.  
Er is een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden zijn afgelopen dinsdagavond op bezoek 
geweest in Zuid en hebben ze kennisgemaakt met de zaken die in Zuid spelen. Op 13 mei vindt 
er een eerste vergadering plaats met de eerste commissie. In de nieuwe samenstelling,  want 
de nieuwe stadhouder is nog onbekend.  
De rotonde Buursestraat is en wordt aangepast. Op de Geessinkweg worden dubbele strepen 
op de asfaltweg aangebracht, de weg van 50 km per uur.  
 
6. Presentatie ‘Bijen in de wijk’ 
Dhr. Peter van Herpt lichtte toe dat er 3 wijkraden zijn in Zuid en ze willen de bijenactiviteiten 
in de wijk vergroten. Want de populatie van bijen gaan achteruit. 
De PowerPoint presentatie werd verzorgd door dhr. René Pruysers. Dhr. Tonnie Loevering 
geeft hierbij aan mee te willen werken in samenwerking met de Wijkraad. Het filmpje zou op 
de website gezet worden.  
 
7. Thema van de avond ‘Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte’. 
Spreker dhr. Remco van Hoogen van Stadsdeelbeheer verzorgde de PowerPoint Presentatie 
met als titel ‘Samen veranderen en bezuinigen in het beheer en het onderhouden van de 
openbare ruimte. Het is een stedelijk plan. Dhr. Tonnie Loevering van wijkbeheer is ook 
aanwezig om vragen van de bewoners ter plaatse te beantwoorden. Er wordt aangegeven dat 
er contactgegevens zijn van 600 bereid willende bewoners die willen meehelpen en 
meedenken.  Deze PowerPoint wordt nog nagestuurd naar secretaris@wesselerbrink.com.  
Vanuit de zaal vroeg dhr. Bertus Siemerink (opbouwwerker Alifa) of het gaat om bezuinigen 
op service, onderhoud, inrichting , maar ook op personeelszaken? Er was geen kant en klaar 
antwoord hiervoor. Dhr. Remco van Hoogen gaf aan dat we dat juist nu samen kunnen 
bespreken. Door middel van stickeren konden de bewoners in de zaal hun mening plakken op 
de drie vellen verdeeld in service,  onderhoud en inrichting. Bewoners konden met een rood 
stickertje aangeven waar ze totaal niet op willen bezuinigen en met een geel stickertje waar 
de bewoners mee aan konden geven dat ze dat niet zo erg zouden vinden.  
 
8. Rondvraag 
8.1. De bewonerscommissieleden van Langelobrink uitten hun boosheid. Ze hebben €1000,- 
aangevraagd voor het plein van de gemeente, maar slechts een deel van is beschikt. Hier is er 
nader uitleg over gegeven. De bewonerscommissieleden van Langelobrink gaven aan dat ze 
jaren zelf het groen onderhouden en daar goede afspraken met de gemeente over hebben 
kunnen maken, want het enige wat de gemeente hoeft te doen is: “ Alleen het groen vuil 
ophalen en wegbrengen”  
8.2. Dhr. Niels van den Berg, fractievoorzitter van BurgerBelangen kwam met de vraag, n.a.v. 
gesprek met meneer Le Loux, of de wijkraad daadwerkelijk slecht bezig is en er maar niets 
van snappen. Dit is uitvoerig behandeld en blijkt op misverstanden te berusten. 
8.3. Dhr. Niels van den Berg vroeg of dhr. Deniz Turuc contact heeft gehad met de wijkraad en 
werkgroepen wijkbudgetten. Het secretariaat wijkbudgetten antwoordde van wel. Dhr. Kees 
Bosman lichtte toe dat er een bijeenkomst heeft plaatsgevonden over schoolveld Oosterveld, 
waar dhr. Deniz Turuc ook bij aanwezig was.  
8.4. Op de website staat openbare vergadering datum 22 mei, klopt dit? De wijkraad neemt 
deze vraag mee en corrigeert zodra nodig. (is inmiddels gecorrigeerd).  
8.5. Er werd gevraagd waarom de Brinkpraat zolang onderweg is. Mevr. Janny Kolz 
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antwoordde erop dat de krant 14 dagen de tijd krijgt om door 1 bezorger bezorgd te worden.  
 
9. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering af .  
  

 


