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 Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 

 
Datum: Donderdag  17 september 
Locatie: De Magneet 
 
Aanwezig van het bestuur: Janny Kolz, , Peter van Herpt ( voorzitter), Francis Wessing  
(notulist) .     Jolanda Venturini  Marcel Kobes  en Darrin van der Kaap . 
Afwezig met kennisgeving  Jeffrey  Endeman.  
 
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 . 
 

Mededelingen 
 De vergadering staat bij monde van Peter van Herpt even stil bij het 

overlijden van Mohammed  Bar   en wenst  de nabestaande  veel sterkte toe 
bij dit verlies. 

 3  leden  van wijkraad bestuur zijn om persoonlijke redenen gestopt Greetje 
Ros-Bakker Hans Snuiverink en Ling Vo . 

 De sluitingsdatum voor indienen van aanvragen voor wijkbudgetten voor 
2015 is vastgesteld op 15 november ( alle aanvragen welke binnenkomen na 
deze datum worden in januari 2016 behandeld.) 

 Sinterklaas comité bij monde van Janny Kolz vraagt om vrijwilligers om te 
helpen met intocht op 14 november  

 
2. Vaststellen van de agenda 

 Deze wordt zonder veranderingen  aangenomen. 
 
3.  Notulen  vergadering  7 mei 

 Deze worden zonder aan of opmerkingen goed gekeurd. 
 
 
4.  Bijpraten met wijkagent 

 Helaas was er geen wijkagent aanwezig  . 
 De Wesselerbrink  Noord Oost Het Lang heeft een wissel van wijkagent 

gehad Necdet Tuluk is vervangen door Yusuf Oztas  
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5. Bijpraten met stadsmanagement  
 
 
 

 Zarina neemt afscheid als projectmedewerkster stadsmanagement in de 
Wesselerbrink  ( blijft wel actief in Zuid) en stelt haar opvolgster Anneke 
Stauttener voor deze doet voortaan de mededelingen namens 
stadsdeelmanagement. 

 Anneke begint met zich voor te stellen heeft eerder in stadsdeel Oost dit 
werk gedaan en is in Zuid op 10 augustus begonnen  . Haar indruk over de 
Wesselerbrink en inwoners is leuk en positief ,hierbij verteld ze dat ze graag 
prettig met ons wil samenwerken . Ze is bereikbaar op stadsdeelkantoor van 
maandag tot en met Donderdag. 

 Anneke Stauttener vertelt  dat raad in kader van nog beter luisteren naar 
burgers, in April stadsdeelgesprekken zijn geweest hieruit zijn er per wijk 5 
thema,s geselecteerd waar in de gesprekken met bewoners van wijk in 
verder gaan dit kunnen de inwoners doen op 19 september tijdens  Multi 
Culti  op het Bijvank vervolgens op de sportmarkt in het winkelcentrum op 
26 september en tijdens de meet en greet van actieve bewoners  welke de 
wijkraad op  29 oktober organiseert. tijdens de pauze is alvast een 
voorbeeld van inspraak module te zien. De bedoeling is dat naar aanleiding 
van inbreng bewoners tijdens deze gesprekken ideeën voor concrete acties 
worden opgehaald. welke dit worden voor 2016,bepalen we met elkaar eind 
Oktober November. 
 

 Tonny Loevering  vertelt over zichtbaar maken Smiley veldje en tegelijker 
tijd het inzaaien van borders in kader van het bijenproject. 

 Over bezuiniging in groen lijken de klachten af te nemen maar er volgt nog 
een tussenevaluatie over groenbeleid  

 Tijdens het betoog verteld een bewoonster over het zonder overleg rooien 
van een door haar gepoot gedenk-boomje Uit antwoord van Tonny bleek dat 
er ondertussen contact met bewoonster is geweest en een oplossing met 
gedenksteen is voorgesteld ( het rooien was inderdaad zonder overleg door 
een aannemer  gebeurd) waar alle partijen mee instemmen. 

 Ook gaat onderhoud rond fontein pomp kop park Wesselerbrink (ik voel me 
Zuid) nu beter dit wordt door Leger des Heils bijgehouden . 
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6. Presentatie Buitenbikkels. 

 Door Jenny Bergsma en Marieke Bornebroek van Alifa. 
 Vertellen over hun passie maar nodigen eerst mensen uit om een spel 

mee te doen met medewerking van Tonny Darrin Zarina Jenny en 
Anneke Hier uit blijkt dat na overleg met elkaar het sneller en beter gaat. 

 Door middel van een PowerPoint presentatie met veel foto,s vertellen 
Jenny en Marieke met de eerder genoemde passie over het project 
Hieronder een  opsomming van de punten . 

 Werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd door Alifa wijkwerk in 
samenwerking met. kinderen, ouders, andere buurtbewoners en 
organisaties 

 wijkwerk gericht op kinderen  omdat;  het preventief werkt 
       de sociale samenhang vergroot 
       talentontwikkeling stimuleert 
       het een startpunt voor  

      participatie is 
 Er wordt gewerkt vanuit signalen van bewoners en in overleg met 

netwerkpartners om te bepalen waar welke inzet wenselijk is  
 Tubbergen-, Hezingen-, en Albergenbrink zijn dit jaar uitgeroepen tot 

BuitenBikkelBuurt.  
 BuitenBikkels zijn kinderen die:Graag willen samenspelen 

Respect hebben voor anderen .Goed met de speelplekken en groene 
omgeving omgaan .Het buiten in hun buurt leuk vinden 

 Het project is opgebouwd met 6 acties  
 Actie 1 

Minimaal 3 donderdagmiddagen in de maand kinderactiviteiten en 
gesprekstafels voor ouders in en rondom de BuitenBikkelBus of 
BuitenBikkelBakfiets vol spelmateriaal en op de Brinken. 

 Actie 2 
BuitenBikkelTeam: kinderwerkgroep die meedenkt, plannen maakt en 
organiseert.  

 Actie 3 
Aansluiten bij ideeën van volwassen buurtbewoners en samen 
activiteiten organiseren.  

 Actie 4 
Inspelen op (negatieve) signalen door samen te werken met gemeente, 
organisaties, bewoners en collega’s.  

 Actie 5 
BuitenBikkelBuddy’s (medewerkers en stagiaires Alifa) zijn een 
luisterend oor voor de kinderen en volwassenen en spelen pedagogisch 
in op groepssituaties.  

 Actie 6 Ouders betrekken: 
Inzet opvoedingsondersteuning  door gesprekstafels te organiseren 
tijdens de buitenbikkelmiddagen.  
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Belang van positief speelklimaat op meerdere plekken bespreken met 
buurtbewoners tijdens tafelgesprekken, huisbezoeken en 
ontmoetingsgroep in OBS Het Lang.  
 
 
 
 

 De resultaten tot zover. 
Kinderwerkgroep is bezig met het aanvragen van geld voor 
gedragsborden  .Buiten Bikkelparty op 13 augustus.  
Enthousiaste deelname van zowel kinderen als ouders aan de wekelijkse 

   activiteiten. Positieve reacties van ouders over hoe er nu gespeeld wordt 
   op de brinken. Korte lijnen tussen professionals in de buurt 

 
De presentatie begon scherp met een  spel. Gedurende het verhaal kan je een speld horen 
vallen . De aanwezigen waren zeer enthousiast en spraken gelijk hun zorg uit dat het 
waarschijnlijk weer zo,n initiatief  is wat na een jaar stopt . De suggestie wordt gegeven aan 
Alifa om deze presentatie ook te geven bij het staddeel commissie . We kunnen wel de 
conclusie trekken dat de algemene stemming een zeer positieve was betreffende de 
Buitenbikkels. Tot slot wordt er een aanvraag van de kinderen van betreffende Brinken 
ingediend voor aanschaf borden met gedragsregels opgesteld door de kinderen . hoe mooi ! 

 
 

7. presentatie Huiswerkbegeleiding Wim van der Boom. 
 

 Peter trapt af met een succes verhaal welke hij heeft gehoord van een 
leerling welke dankzij de  huiswerkbegeleiding goed terecht kwam. 

 Naar aanleiding van een vraag achteraf gesteld deze presentatie is 
vanwege een aanvraag wijkbudgetten .deze bedraagt € 12.600 in 
antwoord op deze vraag belooft het in de notulen te vermelden. 

 Wim verteld met een verhaal over successen manier van werken 
hieronder een weer een opsomming van genoemde zaken. 

 Momenteel wordt er in Enschede verspreid over 9 locaties, aan 250 
leerlingen bijles gegeven. 

 aanmelding gebeurd via wijkcoaches, schooldirecties en ouders 
 werken ook met ouders ( wegnemen spanningen belang van voorlezen 

etc) doen ook huisbezoeken 
 werken met 30 studenten van de universiteit en deze houden weer 

intervisie . 
 32 klassen  op maandag/dinsdag/woensdag/donderdag. 
 In Wesselerbrink 18 leerlingen en 6 aanmeldingen voor Magneet.  
 eigen bijdrage 10 euro per maand. 
 Ook kinderen speciaal onderwijs. 

 
 
Dit alles gelardeerd met veel succesverhalen prachtig om te horen bij een enquête voor 
meting resultaten wordt de vraag;  Zou u  deze vorm van begeleiding bij andere aanraden ?  
met 100 % met ja beantwoord. 
Ook hier  zeer positieve reacties uit zaal en frustratie over geleur voor geld bij zo,n zinneg en 
mooi project dit zou eigenlijk gewoon vanuit gemeente moeten worden gefinancierd 
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9. Rondvraag en sluiting . 
 
Bij rondvraag wordt geïnformeerd naar afwezigheid wijkagenten  en de voortgang van 
schermen in winkelcentrum . 
 
 
De volgende vergadering is op 26 November   in de Posten Het thema is deze avond veiligheid. 


