
 

                                                                         

 

Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink                                           

Datum : 12 juni 2014-09-12 

Locatie : De Magneet 

Aanwezig van het bestuur :  Dhr Peter van Herpt ( voorzitter ), Mevr  Janny Kolz ( Penningmeester ) 

Dhr. Francis Wessing  ( alg. secretariaat. ), Mevr. Jolanda Venturini ( secretariaat wijkbudget). 

Afwezig met afmelding : Mevr. Ling Vo ( secretariaat wijkbudget), Mevr. Irma Heetla.  

 

1. Opening  

De voorzitter verwelkomt allen bij deze vergadering. 

2.  Mededelingen  
 

Ik ben nu 10 maanden werkzaam in de wijkraad en ik vind dit werk nog steeds interessant. 
Wel krijg ik meer en meer het idee dat we er alleen maar voor de bewoners zijn en dat is natuurlijk ook zo. Maar 
anders om mogen en moeten we ook de bewoners kunnen  aanspreken op zaken die ons inzien niet goed 
verlopen. 
Wij worden er op aangesproken dat wij bepaalde zaken niet in de openbaring brengen bv de aanvragen voor de 
wijk budgetten.  
En terecht dat daar over geklaagd wordt echter hebben we met de paar man die we hebben al veel te veel tijd 
moeten steken in zaken die eigenlijk de bewoners van zelf zouden moeten doen namelijk zorgen dat na het 
ontvangen van het geld van een aanvraag ook zorg dragen voor de afhandeling zoals bonnen en stukjes 
schrijven ed. 
we hebben voor het jaar 2013 ongeveer een 100 uur moeten steken in het nog afhandelen van aanvragen 
waarvan de verantwoording nog niet binnen is. De bedoeling is dat deze maximaal 6 weken na het evenement 
gereed moet zijn en bij de wijk-budgetten of de wijkraad binnen moet zijn. We zijn nu in week 24 en een 
substantieel deel van de aanvragen van vorig jaar is nog steeds niet afgehandeld. 
Hierdoor blijven andere zaken liggen. Ook wij zijn vrijwilligers werkzaam in de wijk en kunnen geen ijzer met 
handen breken. 
Gelukkig gaat er ook veel goed met de wijk-budgetten maar ook hier maken een paar het kapot voor velen. Wij 
moeten de regels nog strakker aanhalen voor wat betreft de aanvragen voor de wijk-budgetten. Als een aanvraag 
niet is afgehandeld wordt een nieuwe niet in behandeling genomen tenzij ere een historie van goede 
afhandelingen is. 
 

Een andere voorbeeld van het niet tonen van respect voor elkaar is het te hart rijden in de brinken en de 

verbindingswegen. Ik weet dat het vaak de lokale bevolking is die te hard rijden, maar zijn het niet uw buren die er 

dan hinder van hebben?  

Hier komen we zo nog op terug. 

3. Agenda 12 juni 2014 en notulen van 24 april 2014. 

Geen opmerkingen van de aanwezigen. Notulen goed gekeurd. 



 

4. Stadsdeel zuid. 

De  stadsdeel wethouder Jurgen van Houdt  stelt zich voor aan de aanwezigen. 

De wethouder zal in de komende tijd zichtbaar in de wijk tonen,Zijn belangrijkste doel voor de komende tijd dat de 

wesselerbrink ,het samen doet. Vrijwilligers ,bewoners en instanties samen te laten werken om tot een positief  

doel te komen. 

De aanwezigen worden allen uitgenodigd om op 26 juni 2014 om 19uur  aanwezig te zijn bij de stadsdeel 

vergadering op het service centrum zuid. Om met elkaar in gesprek te gaan over elkanders doelen. 

5.Mededeling stadsdeel beheer. 

Tonny Loevering stadsdeel beheer ,de eiken processie rups is weer in de wijk. Graag melding van maken door 

bewoners  aan het stadsdeel beheer als deze op gemerkt wordt in de wijk. 

 

Verkeersoverlast op de brinken 

Kees Bosman stadsdeel management en Nesdet Tuluk wijkagent. 

De aanwezigen in de zaal geven diverse locaties in de wijk aan , waar volgens hen te hard gereden worden. Er 

worden op dit moment op verschillende locaties in de wijk verplaatsbare matrix borden geplaatst om 

verkeersdeelnemer op hun snelheid attent te maken. 

 

Ook het stadsdeel ziet het als prioriteit om dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen de verschillende 

partners in de wijk. En zal na overleg met derden toestemming geven om matrix borden te plaatsen op diverse 

locaties. Verder is het van belang dat er altijd melding wordt gemaakt van verkeershinder/overlast. Om zo goed 

mogelijk in kaart te brengen waar de knelpunten zich bevinden. Men kan altijd een bezoek aan het verkeer 

spreekuur maken om uw klachten te bespreken. 

Opmerking van Francis Wessing  ( secretaris  Wijkraad.)het ook van belang dat de bewoners van de brinken zich 

bewust worden .Welke invloed het heeft voor mede bewoners als er te hard rijdt op je brink/straat. De wijkraad 

vind het van belang dat buren met elkaar praten. Mocht het nodig zijn om een activiteit te organiseren door 

bewoners om op een laag drempelige manier met elkaar in contact te komen. Is het mogelijk om een beroep te 

doen op de wijkbudget. 

6.Wijkagent Tuluk. 

De wijkagent geeft aan dat er meldingen binnen zijn gekomen uit het Lang over drugs overlast op diverse 

locaties. Mocht het weer waar genomen door bewoners worden zij verzocht dit te melden. Men kan ook 

kentekens door geven als men vermoed dat deze voertuigen te maken kunnen hebben met drugsdealers/ handel. 

De twee spuiten die gevonden zijn, lijken geen drugsspuiten. Er is contact geweest met Tactus. Hier werd 

aangeven dat de bewoners aan de vlierstraat in hun eigen woning kunnen gebruiken. De kans dat zij in de wijk 

gebruiken is dus klein. Volgens Tuluk. 

 

7. Presentatie VVVS. 



 

Dhr. De Goey. Presentatie geeft een goed beeld weer wat hun werk in houdt de aanwezigen zijn geïnspireerd 

door zijn verhaal. Wilt u nogmaals het verhaal lezen verwijs ik naar de volgende website www.stichtingvvvs.nl 

 

 

 

 

 

8.Presenatie Power-Burgers (  aanvraag Wijkbudget ) 

Jmes/Gaby/Albert. 

Wij geven u gezelligheid en nieuwe mogelijkheden d.m.v. creatieve bezigheden 

Beschrijving 

Wij als burgers hebben het initiatief genomen om onze medeburgers mee te laten doen in de maatschappij. Zodat 

ook mensen met een lichte lichamelijke en/of geestelijke beperking uit hun eenzaamheid en isolement te laten 

komen. Ook de senioren willen wij daarbij niet vergeten. 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen: 

Power - Burgers voor Burgers 

 

Wij laten u op een creatieve manier kennis maken met schilderen, boetseren, mozaïeken en meer. Wij 

organiseren activiteiten bij u in de buurt of in de zorginstelling met onze ‘Mobiele Burger Bus’ die vol zit met 

allerlei materialen die u mag gebruiken om iets moois te maken. Dus jong en oud, ziek of gezond zijn allemaal 

welkom bij Power – Burgers voor Burgers. Uniek en als eerste in Twente. 

Wij willen onze kennis en creativiteit  geven aan verschillende woonzorg centrum in zuid. 

  

Voor meer info http://www.power-bvb.nl 

Het publiek stelt kritische vragen  mbt tot de begroting en kosten. De wijkraad neemt deze opmerkingen mee naar 

de werkgroep wijkbreed. 

 

9. Presentatie onderwijs begeleiding oost Nederland.( aanvraag wijkbudget ) 

De heer v/d Boom. 

Iedereen heeft wel eens een periode waarin extra hulp welkom is. De praktijk wijst uit dat verreweg de meeste 
leerlingen zich tijdens studiebegeleiding beter kunnen concentreren, waardoor de motivatie toeneemt. Met extra 
aandacht en de juiste aanpak komen de zaken weer op orde. 

Onderwijsbegeleiding Oost Nederland biedt deze hulp in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en mentorschap 
samengevoegd in één pakket. 

http://www.stichtingvvvs.nl/
http://www.power-bvb.nl/


 

Door ons totaalpakket: “Huiswerkbegeleiding, bijles en mentorschap” krijgen de leerlingen meer en beter vat op 
de studie en de studievaardigheden zoals planning en informatieverwerking. 

Dit stimuleert enorm, discipline ontwikkelt zich door een goede structuur aan te leren en te werken in een rustige 
omgeving, de talenten komen verder te voorschijn en het zelfvertrouwen neemt toe. Door onze begeleiding neemt 
de stress af ,voor zowel de leerling als de ouders/verzorgers. 

De leerlingen maken in kleine groepjes hun huiswerk en worden deskundig begeleid in een goede omgeving. 
Meer info  www.st-onderwijsbegeleiding.nl 

Deze presentatie word door het publiek over het algemeen positief gevonden. Wel kwam er een vraag waarom 
deze aanvraag bij de wijkbudgetten word gedaan. Dit project zal eigenlijk structureel gefinancierd worden van uit 
de gemeente Enschede. 

De wijkraad zal ook deze opmerking meenemen naar de werkgroep wijkbreed. 

 

10. Rondvraag 

Geen vragen meer uit de zaal. 

11. sluiting 

We wensen iedereen en een prettige vakantie,en tot  18 september bij de volgende openbare vergadering. 

De wijkraad/werkgroepen zijn met vakantie van 1 juli t/m 1 sept. 2014. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.st-onderwijsbegeleiding.nl/

