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 Notulen openbare vergadering Wijkraad Wesselerbrink  
 
 
 

 
Datum: Donderdag  26 november 
Locatie: De Brink  op de Posten 
 
Aanwezig van het bestuur: Janny Kolz, , Peter van Herpt ( voorzitter), Francis Wessing  
(notulist) .     Jolanda Venturini  Marcel Kobes  en aspirant wijkraadslid Simone Willemsz 
 
 
 
Notulen verzonden aan: maillijst website nieuwsbrief 

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

Mededelingen 
  

2. Vaststellen van de agenda 
 Deze wordt met 2 toegevoegde punten 1. schermen winkelcentrum 2. 

straatverlichting wijk  aangenomen. 
 
3.  Notulen  vergadering  17 september 

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

 Yzuf Oztas stelt zich voor als opvolger  van Necdet Tuluk. 
 Erna de Wit was op een andere vergadering in de Posten en Hennie 

Zwartbroek  heeft zich afgemeld wegens ziekte  
 Een vraag over voorrang situatie fietser bij kruising Broekheurnering met 

de posten wordt 1 op 1 besproken   
 
 
5. Bijpraten met stadsmanagement  

 
 Anneke Stauttener vertelt dat Pepita afwezig is en door haar in functie 

wordt vervangen. Reden van afwezigheid ligt in val van paard met 
dientengevolge sleutelbeenbreuk. 

  2 bewoners groot Brunnink vragen naar status  verlichting Geesinkweg 
volgens Anneke is een en ander in behandeling , maar kan ze niet direct de 
status hiervan weergeven maar belooft uiterlijk volgende week de bewoners 
te informeren . 
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 In vervolg op dit onderwerp ontstaat discussie over uitvallen verlichting 
vanwege werkzaamheden hiervan wordt door Tonny Loevering notitie 
genomen . 

 Verder legt Anneke  de te volgen procedure uit voor de weken van de wijken 
Zij heeft stickers uitgedeeld welke tijdens de pauze bij de diverse 
onderwerpen geplakt kunnen worden., om daar prioriteit aan te geven. In 
elk geval de geprioriteerde acties komen in het wijkproggamma te staan. Dit 
wijkproggamma is digitaal te vinden straks in het nieuwe jaar op de site"jij 
maakt de buurt" 

 De bewoners van het Groot Brunnink vragen  onder welke wijkraad Het 
Brunnink valt, Het Brunnink onder de wijkraad Wesselerbrink . Aanvragen 
worden behandeld door werkgroep Oosterveld een en ander is terug te 
vinden in bestedingsplan Wesselerbrink . Daarom wordt ook de Brinkpraat 
in Groot Brunink bezorgd . Behalve wanneer er een nee nee sticker op deur 
of bus zit.  Voor deze inwoners liggen in winkelcentrum in diverse 
winkels,benzinestations en gezondheidcentrum ook stapels kranten om mee 
te nemen. 

 
 
 
6.  Even voorstellen  Leger des Heils  
     
 

 Marjan Meijerman van Huis en Haard stelt zich voor samen met  
 Het Bijvank Het Bijvank 260, 7544 DB Enschede 
Vertelt over open karakter en samenwerking met buurt welke wordt nagestreefd, 

door de beheerders van Huis en Haard. Een onlangs gehouden burendag wordt 

als voorbeeld genoemd ook zijn mensen welkom om te komen kijken ,praten en 

een kop koffie te drinken . 

 
 
 

 
7.  Pauze met tijd voor kies en ondersteun je idee . 
   
   

 Een extra lange pauze waarbij de aanwezigen  stickers plakte op diverse 
acties welke voor de Wesselerbrink  waren  genoemd, m.b.t. weken van de 
wijken. De ideeën waarbij de meeste stickers zijn geplakt komen in 
aanmerking om (daar waar mogelijk binnen de kaders) uitgevoerd te 
worden. Belangrijk is wel dat zich bewoners verbinden aan een initiatief. 
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8.  Presentatie Jan Sander van Brandweer  

 Een  prachtige presentatie over brandveiligheid en maatregelen welke we 
daarvoor kunnen treffen wordt gegeven door  Jan Sander voorzien van 
filmpjes  folders en zelfs mogelijkheid tot maken afspraak voor keuren huis 
op brandveiligheid ( zonder kosten met cadeau !) 

 De belangrijkste punten en tips  volgen hieronder : 
  De brandweer Twente staat 24/7 365 dagen paraat per jaar heeft 31 

brandweerkazerne,s 275 beroepskrachten en 750 vrijwilligers. 
 Rookmelders zijn vooral belangrijk als je slaapt Hang ze op aan plafond in 

gang of ruimte tussen keuken en woonkamer. liefst op elke verdieping 
 controleer ze maandelijks 
 Leg sleutels op vaste plek 
 zet een droger alleen aan als je thuis bent 
 gebruik nooit water bij blussen vlam in de pan 

 
 
 
9.  presentatie aanvraag Eppenzolderbrink  
  

 Hans Stegehuis  houdt een presentatie voor aanvraag P15-41-10 
 De aanvraag betreft aanpassen parkeerplaatsen Eppenzolderbrink. 
 Het gaat om een bijdrage van € 8745,=  
 Er ontstond een levendige discussie over de vraag  of  het wel slim en de 

bedoeling was om dit vanuit wijkbudgetten te betalen . Hier van wordt 
door diverse aanwezige bewoners een punt gemaakt . Zij wezen er op 
dat, als dit wordt toegekend, straks alle brinken zoiets gaan aanvragen. 

 Op de vraag of er ook zelf werkzaamheden door bewoners werden 
verricht antwoordde Hans  bevestigend  

 
 
 
10.  Rondvraag en sluiting . 
 

 Een vraag over de werking van de tv-schermen in winkelcentrum en een 
opmerking over het te hoog ophangen. Peter geeft aan dat er technische 
problemen zijn. En erkent dat het wel erg lang duurt. Maar als het goed is 
wordt  het komende maand opgelost . De plekken van de schermen 
worden verbeterd tijdens de verbouwing  waar bij dan ook aan de hoogte 
wat wordt veranderd. 

 Er zou een aanvraag voor de Stokkumbrink niet behandeld zijn Jolanda 
belooft aanvrager een en ander uit te zoeken en er op terug te komen.( 
werkgroep Oosterveld ) 

 Het verlangen naar snelheidsbeperkende maatregelen in de 
Stokkumbrink komt ook aan de orde. Het probleem ligt in het feit dat 
volgens gemeente het de bewoners zelf zijn die te hard rijden. Daar het 
een doodlopende brink betreft zijn hierdoor zijn geen maatregelen als 
verkeersdrempels en versmallingen mogelijk. 

 Simone Willemsz welke als aspirant wijkraadslid aanwezig was stelt zich 
voor na vraag van uit publiek. 


