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 Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag  7  mei 
Locatie: Speeltuin  Polböske  
 
Aanwezig van het bestuur: Janny Kolz, , Peter van Herpt ( voorzitter), Francis Wessing  
(notulist) .     Jolanda Venturini  Marcel Kobes Darrin van der Kaap en Jeffrey  Endeman 
Afwezig met kennisgeving Ling Vo Greetje Ros Bakker en  Hans Snuiverink 
 
Notulen verzonden aan: maillijst website nieuwsbrief 

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

 De vergadering staat bij monde van Peter van Herpt even stil bij het 
overlijden van Hennie  Eidhof   en wenst  de nabestaande  veel sterkte toe bij 
dit verlies. 

 2 nieuwe aspirant leden  zijn aangeschoven Jeffrey Endeman  en Darrin van 
der Kaap. 

 
3. Vaststellen van de agenda 

 Deze wordt zonder veranderingen  aangenomen. 
 
4.  Notulen  vergadering  22 januari  

 Deze worden zonder aan of opmerkingen goed gekeurd. 
 
 
5. Bijpraten met wijkagent en stadsdeel management. 

 De Wesselerbrink  heeft  een derde Wijkagent  erbij gekregen . de bewoners 
en wijkraad heten hem van harte welkom. 

 Hennie Zwartbroek stelt zich voor  hij is de nieuwe wijkagent voor 
Wesselerbrink Noord West of het  Bijvank.  Hennie is niet nieuw voor de 
Wesselerbrink hij heeft in verleden hier ook als wijkagent gewerkt. maar 
wou toen huidige werkzaamheden ophielden graag  weer in deze prachtwijk 
aan de slag. ( de wijkraad en bewoners heten hem van harte welkom ) 

 Onder andere door de komst van Hennie is het aandachtsgebied van 
wijkagent Erna de Witte-Wind is het  Oosterveld (Wesselerbrink zuid west ) 
en de Posten( Wesselerbrink zuid Oost).  

 Erna vertelde over de opening en realisatie van het Dennis Türüç  veldje in 
Oosterveld. 

 Necdet Tuluk is wijkagent voor het Lang ( Wesselerbrink Noord Oost).  
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6. Mededelingen  stadsdeelmanagement /beheer. 

 Zarina Dihal vertelt dat 11 juni de 4de doenbeurs weer van start gaat 
daarbij mogen ook mensen die niet uitgenodigd zijn komen. 

 de opgehaalde uitkomsten tijdens  het wijkgesprek van 22 april worden 
momenteel verwerkt en bekend gemaakt in de week van de wijken  deze 
start in September.. 

 
7. Presentatie bezuiniging in het groenonderhoud Wesselerbrink. 

 Deze wordt gegeven door Remco van Hogen . 
 Hij verteld over doelstelling bezuiniging. 

Budget was 13 miljoen, de te behalen taakstelling 1 miljoen structureel 
bezuinigen vanaf 2015 en 2 miljoen vanaf  2017. Deze worden gehaald 
uit groen,wegen,riolering en openbare verlichting. 
Hij geeft een overzicht van besluitvorming, waarbij de gesprekken in de 
buurten veel hebben opgeleverd en daarom nu een terugkoppeling 
wordt gehouden.  
op 12 november is een plan door gemeenteraad vastgesteld met een 
bezuiniging van 1,5 miljoen , waarvan 200.000,= eenmalig ,aangenomen. 
Hierdoor moet er nog een bezuiniging van 700.000,=  worden gevonden 
voor 2017. Er wordt uitgebreid verteld over hoe en waarom ze tot deze 
bezuinigingen zijn gekomen,  in de levendige discussie die daardoor 
ontstaat, gaat het ook  over teken,veiligheid, onderhoud stoepen etc. en 
valt de coöperatieve houding  van de dienst op . wanneer de veiligheid en 
of leefbaarheid in geding komen moet er een oplossing gezocht worden.. 
bij deze notulen wordt ook de presentatie op website geplaatst. 
Dan beloofd Tonny Loevering een stukje over teken voor de Brinkpraat 
te schrijven.  

> Voor wat de bezuinigingen inhouden voor het onderhoud voor uw deur verwijst 
Remco naar www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte;  

hierop kunt u exact zien wat er in uw straat of Brink gebeurd. 
 
 

8. Bertus Siemerink verteld over project Buitenbikkels. 
 Buitenbikkels is een project voor een  positief speelklimaat, deze 

wordt door Alifa verzorgd.  Welke deze maand van start is gegaan 
in het Lang hiervoor zijn flyers  uitgedeeld en Bertus  verteld over 
de nu al positieve resultaten . Hier wordt in de komende openbare 
vergadering  dieper op in gegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte
http://www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte
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9. presentatie 

 Sinterklaas intocht WB 15-17-30 
 Een zeer duidelijke presentatie met PowerPoint door Carry. 
 Na het voorstellen van hoofdpiet, Sinterklaas en snoepjespiet. Een 

uitgebreide terugblik op intocht en Pieten Disco afgelopen jaar . 
De ontstane samenwerking tussen de 4 wijken ,de grote van 
doelgroep;  4979 huishoudens met kinderen .De samenwerking 
van verschillende organisaties,  gemeente en ondernemers in de 
Wesselerbrink  de positieve spin-off  in het  nieuws over de 
Wesselerbrink. De route was 5,7 km lang  er waren 1075 kinderen 
tijdens de disco aanwezig . Het budget voor komend jaar van         
€ 14.000,= zonder aftrek mogelijke sponsoring . en het aantal 
meewerkende vrijwilligers 150 man. Er werd vanuit zaal met 
instemming over evenement en aanvraag gesproken, de mogelijke 
sponsoring en verbeter punten voor dit  jaar, kwamen daar bij ook 
aan de orde  . 

 Brinkpraat WB 15-12-22 
Janny Kolz geeft toelichting op aanvraag voor Brinkpraat  deze 
heeft tegenwoordig 12 pagina,s en komt 4 maal per jaar uit . Het 
op tijd insturen van artikelen is een aandachtspunt . Er zijn buiten 
de complimenten van uit de zaal wat kritische vragen over 
verspreiding,  welke drukker, deze worden naar tevredenheid 
beantwoord en er heerst een brede instemming voor 
aangevraagde budget. De aanvraag bedraagt € 8850,= deze is voor 
afgelopen jaar € 8204,= geweest. 
wijkraad WB 15-17-30  
Peter van Herpt geeft toelichting en uitleg over aanvraag voor 
wijkraad deze bedraagt € 10.560,= dit is vanwege opname post 
jongerenwijkraad van € 2000,= in begroting terwijl deze  vorig 
jaar een eigen aanvraag gedaan hebben  hierdoor is de aanvraag 
in vergelijk met 2014 ( 9958,= )    iets omhoog gegaan .ook hier 
geldt wat niet wordt uitgegeven wordt niet uitgekeerd. Ook wordt 
er gesproken over huisvesting en geeft de wijkraad aan dat gezien 
de ontwikkeling werkgroepen de intensieve manier van werken 
diverse groepen  en behoefte eigen kantoorruimte voor deze 
vrijwilligers de begroting volgend jaar daardoor toch verder kan 
stijgen . Ook hier is een algemene instemming  voor aanwezig. 
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8.  Rondvraag 
Henk Luth  vraagt om aandacht voor het vele en goede werk van Robert met zijn webteam 
hiervoor krijgt het webteam een applaus uit de zaal. 
 Tim Roozeboom verteld over bijeenkomst  op 19 mei in het Stroinkshuis  van  vereniging 
buurtenergie Enschede Zuid. deze gaat over zonnecellen stadsverwarming en energie 
besparing . U bent allen welkom 
Het Polböske organiseert een rommelmarkt op 6 juni in speeltuin Tuindorp men kan zich hier 
nog voor aanmelden. . 
  
9.  Sluiting vergadering 
Peter bedankt mensen voor aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering. 
 
 
De volgende vergadering is  17 September in de Magneet. Het thema is deze avond Jongeren . 


