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Notulen openbare vergadering wijkraad WESSELERBRINK 22 SEPTEMBER 2016 

 

Aantal aanwezigen : 19  personen. 

 

1.Opening. 

De voorzitter van de Wijkraad Wesselerbrink – Peter van Herpt – opent de bijeenkomst en heet de 

aanwezigen welkom. 

2.Mededelingen. 

- de Wijkraad Wesselerbrink begint met een nieuwe opzet van wijkvergaderingen/ 

-men wil meer naar de mensen toe en wil weten, wat er onder de mensen leeft. 

-er is een nieuw aspirant-lid voor de Wijkraad. 

-er worden inloopmiddagen- en avonden georganiseerd, waar de bewoners naar toe kunnen met 

hun vragen. 

-er spelen allerlei zaken in de Wijkraad. 

-er is een nieuwe secretaris. 

3.De Loaksteencommissie geeft een presentatie over markesteen.  

Op 16 september 2016 is er op de kruising Wesselerbrinklaan – Het Lang – Het Bijvank een 

markesteen geplaatst. 

Hiermee maakt de Loaksteencommissie de marktgrenzen weer zichtbaar. 

De Loaksteencommissie vertelt het een en ander over de geschiedenis van marktgrenzen tijdens 

deze avond en neemt de aanwezigen mee in  de historische achtergrond van dit project. 

Op 28 oktober zal de markesteen feestelijk worden onthuld  

4.Pauze. 

Tijdens de pauze is er informatie verstrekt over de afvalscheiding. Hiervoor is een informatie-bus 

aanwezig.  

5.Wesselerbrinklaan zonder verkeerslichten? 

De gemeente heeft plannen, om de verkeerslichten bij het kruispunt  Wesselerbrinklaan – Het 

Bijvank te verwijderen. 

Verkeersdeskundigen van de gemeente lichten het een en ander toe. 

Opmerkingen vanuit de aanwezigen : 

- Op dit kruispunt steken veel kinderen over. 

- Het is te gevaarlijk, om de verkeerslichten te verwijderen. 

- Kinderen letten niet zo op het verkeer als volwassenen. 

- Waarom de stoplichten niet aanlaten als de kinderen naar school gaan? 

- De aanwezigen wijzen op de veiligheid van de mensen   
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De gemeente heeft onderzoeken gedaan op  het kruispunt. 

Jeroen Lieverdink – verkeersdeskundige van de gemeente Enschede – heeft besloten, gezien de vele 

bezwaren vanuit de zaal, eerst terug te gaan naar de wethouder, alvorens een proef te doen met de 

stoplichten. En het zal eerst worden teruggekoppeld naar de wijkraad. 

6. Rondvraag. 

Vanuit de  aanwezigen worden vragen gesteld over de organisatie van het Sinterklaasfeest in 2016. 

7.Suiting. 

De voorzitter – Peter van Herpt – sluit de bijeenkomst en dankt de aanwezigen voor hun deelname. 

 

 

  

 

 

 


