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 Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag 22 januari 
Locatie: Speeltuin  tuindorp 
 
Aanwezig van het bestuur: J.Kolz, , P. van Herpt ( voorzitter), F. Wessing  (notulist) : J. 
Venturini, M.Kobes 
Afwezig met afmelding Ling Vo 
 
Notulen verzonden aan: maillijst openbare notulen. 
 

 
1. Opening 
De vergadering werd geopend door Peter van Herpt. Hij verwelkomt de aanwezigen op de 
openbare vergadering van wijkraad Wesselerbrink . 
 
2. Mededelingen 

 Er wordt voortaan gevraagd bij vragen en of opmerkingen  naam  te 
noemen ,de straat wijk of brink waar woonachtig en of de organisatie 
namens wie er gesproken wordt . Dit voor een duidelijker beeld of er 
namens bewoners  Wesselerbrink of andere belang hebbenden gesproken 
wordt. 

 Op de site www.wesselerbrink.com  zijn de aanvragen 2014  geplaatst. 
 Ook is er een bijgewerkte lijst met bewonersgroepen geplaatst de vraag is of 

alle groepen die zich daar graag vermeld zien dit willen nazien en eventuele 
verbeteringen en toevoegingen willen doorgeven naar 
redactie@wesselerbrink.com 

 
 
3. Vaststellen van de agenda 
Deze wordt zonder veranderingen  aangenomen. 
 
4.  Notulen  vergadering  20 november  
Deze worden zonder aan of opmerkingen goed gekeurd. 
 
 
5. Bijpraten met wijkagent en stadsdeel management. 

 Ondanks vrije dag wilde Necdet graag hier aanwezig zijn deze 
vertelde dat in het  algemeen oud en nieuw rustig was verlopen 
in Zuid  ( de totale schade voor zuid ligt  tussen de € 15.000,= 
en€ 18.000,=) 

 Er is gesproken over overlast van jeugdgroepen  op het Lang de 
schade van speeltuin tuindorp wordt hierbij vermeld. 
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 Een vraag over stand van zaken parkeerplaatsen bij school 
winkelcentrum kon niet beantwoord  worden hiervoor werd 
verwezen naar Mark Oonk voorzitter winkeliersvereniging deze 
kan wel  hierop antwoord geven. 

 
6. Mededelingen  stadsdeelmanagement /beheer. 

 Zarina Dihal-Chedi vertelt  dat onderhoud bloembak Ík hou van 
Zuid’ van af nu onder beheer van groenbeheer leger des Heils 
staat. Er  komt een andere beplanting . De pomp zal in verband 
met bezuinigingen niet aangezet worden. 

 Werkzaamheden Terrein Oosterveld verlopen goed het project zal 
in maart klaar zijn.  

 De groenwerkzaamheden Bijvank fase 2 worden eind februari 
gestart. 

 Wijkproggamma de Posten is bij alle bewoners  De Posten 
bezorgd. Het proggamma  krijgt verder vervolg. 

 Wijkproggamma  het Lang  wordt in gang gezet hier in wordt ook 
van wijkraad een rol verwacht. 

 Peter stelt de vraag aan Zarina over voetpad op de lindebrink  (?) dit wordt door Tonnie 
 Loevering uitgezocht. 
 
 Sahim Zariouh  stelt zich namens stadsmanagement voor en verteld over de  DOEN beurs 
 deze wordt gehouden op 12 maart en 11 juni  Daarbij doet Sahim een oproep aan 
 partners in de wijk om wanneer ze vrijwilligers  zoeken  deze oproep te plaatsen . 
 www.wesselerbrink.com 
 
 Tonnie Loevering  vertelt  over bezuiniging op groenbeheer  het groen in de wijk gaat er 
 ruiger uit zien doordat er nog maar 2 maal per jaar gemaaid zal worden waarbij  het gras 
 gemalen blijft liggen. Ook worden er geen bladkorven meer geplaatst in Enschede. en 
 wordt er nog maar 2 maal blad geruimd . 
 
7.  
Schermen winkelcentrum Darrin van der Kaap, lid werkgroep Wijkbreed/Posten. 
Darrin geeft antwoord op de vragen betreffende schermen  gesteld  in vorige vergadering en 
geeft daarbij opnieuw gelegenheid tot vragen . Ook verteld dat gedane opmerkingen  ter harte 
zijn genomen en dit geleid heeft tot uitgebreide discussie in werkgroep Wijkbreed vooraf aan 
beslissing . 
Uit onderzoek naar schermen welke geplaatst waren in Velve Lindenhof blijkt dat dit een heel 
ander initiatief betreft.  Hier was de bedoeling dat bewoners zelf  de inhoud er op moesten 
zetten en dat initiatief  is gestopt vanwege gebrek aan input van die bewoners waardoor er 
alleen oud nieuws te zien was . Daar is juist door contract met professioneel hostingbedrijf  
via winkeliers  in voorzien dat er alleen maar actueel nieuws  en  onderwerpen  te zien zijn. 
Ook vertelt Darrin dat kosten van  aanschaf zeker een groot bedrag is ( € 23.307) maar dat het 
hier gaat om een investering voor de komende 5 jaar zonder verdere kosten gedurende  die 5 
jaar. En dat een nieuw op te richten werkgroep communicatie er op gaat toe zien dat er een 
constante stroom van inhoud met nieuws ,activiteiten,wetenswaardigheden enz. van alle 
partners sportclubs,bejaardentehuizen,scholen en bewoners van de Wesselerbrink te zien zal 
zijn. Zoals in notulen  van vergadering  18 september te lezen is  was de buurtapp ook 
onderzocht .wat tot de beslissing heeft geleid hier vanwege oplopende kosten en weinig 
support vanuit zaal er voorlopig geen gebruik van te maken. 
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8. 
Plannen voor 2015. 
        
Op de vraag voor suggesties voor plannen aandachtspunten  en ideeën voor de Wesselerbrink 
in 2015 ontstaat een  levendige geanimeerde discussie waarbij de volgende aandachtspunten 
op een flip-over zijn geschreven. 

 Jongeren meer betrekken bij wijkgebeuren. 
 Jongeren wijkraad voor iedereen. 
 Clips van studio WOW op de schermen. 
 Activiteiten voor jongeren  18-25 jaar 
 maar ook voor meiden. 
 en 12-13-14 jarigen. 
 maak de Brink mooi 
 opschonen Brink 
 Grote boom bij winkelcentrum. 
 Multi Culinair kookboek . 

 
Hiernaast zijn via invul kaarten de volgende ideeën gegeven. 

 foto safari in de wijk. 
 Heel Wesselerbrink bakt 
 Een stichting voor de jongeren. 

 
Ideeen genoeg voor de Wesselerbrink waarbij de aandacht van aanwezigen  betreffende de 
jongeren wel opvalt. De wijkraad neemt de ideen me en komt er op terug 
 
8.  Rondvraag 
geen vragen na eerdere discussie. 
 
 
9.  Sluiting vergadering 
Peter bedankt mensen voor aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering. 
 


