
 

VERSLAG OPENBARE WIJKBIJEENKOMST D.D. 08.11.2018 

Aanwezig: 30 personen. 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

De voorzitter vraagt, of er nog op en aanmerkingen zijn op het verslag van de wijkbijeenkomst van 8 
maart 2018. Dit is niet het geval en het verslag wordt vervolgens vastgesteld. 

Mededelingen 
De Magneet blijft in 2019 open voor alle activiteiten. Alle contracten voor 2019 worden verlengd. Er 
zijn nog ruimten beschikbaar in de Magneet. De Wijkraad is in overleg met het Vastgoedbedrijf van 
de gemeente om de nog beschikbare ruimten gevuld te krijgen.  

Er wordt gezocht naar mensen voor de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie controleert 
de financiën van de Wijkraad van 2018. Twee mensen is voldoende. Het kost hooguit twee uur werk. 

Binnenkort vindt er een bijeenkomst plaats van de ACWO. Dit is een overleg van voorzitters van alle 
wijkraden in Enschede. Er zijn in Enschede 17 wijkraden. Er stopt een wijkraad in Enschede in 
verband met gebrek aan menskracht. Er komt een nieuwe voorzitter van de ACWO.  

De statuten van de Wijkraad Wesselerbrink zijn bekeken door een notaris en zijn hier en daar 
bijgesteld en opnieuw vastgelegd. 

Aan nieuwe wijkraadsleden wordt voorlichting gegeven over de werkzaamheden. 

Wijkagent  
Er zijn weinig bijzonderheden. Dit betekent dat we de goede kant op gaan. Er zijn vrijwilligers, die als 
er overlast is met jongeren, er gelijk wat aan doen.  

Aan de wijkagent wordt gevraagd, of de wijkagent zich meer wil laten zien in de wijk. De wijkagent 
geeft aan, dat hij regelmatig in de wijk is. 

Stadsdeelbeheer 
Cliënten van Tactus gaat twee maal per week zwerfafval opruimen in een deel van de wijk.  

Boombeheer - op de Wesselerbrink staan 4500 bomen. Het afgelopen jaar zijn 6 ploegen bezig 
geweest, om alle bomen in kaart te brengen en te onderhouden. Het komende jaar werken nog drie 
ploegen, om het af te ronden voor de Wesselerbrink. 

Wijkwijzer 
Jolande van de Wijkwijzer legt uit, dat ze elke woensdagmorgen op de Magneet zijn tussen 9 en 12 
uur voor het beantwoorden van vragen op allerlei gebieden. 

Stadsdeelmanagement 
Zarina is na drie jaar weer wijkregisseur op de Wesselerbrink. Zij zet zich in voor 
leefbaarheidsvraagstukken in de breedste zin.  

Op 29 november vindt er een Doen - beurs plaats bij Van der Valk. Mensen met een afstand van twee 
jaar tot de arbeidsmarkt worden hier uitgenodigd. Mensen kunnen hier informatie krijgen over 
vrijwilligerswerk en betaald werk. 

Op dinsdag 8 januari 2019 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats voor Stadsdeel Zuid in de Magneet. 
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Financiën 
De penningmeester geeft aan bezig te zijn met de voorbereiding van het financieel verslag van 2018 
en de begroting voor 2019. Ook is hij bezig met een vergelijking van de financiële documenten van de 
voorafgaande jaren. 

Stand van zaken wijkbudgetten 

Bezetting werkgroepen 
Er zijn vier werkgroepen, te weten de Posten, Het Lang, Het Oosterveld en Het Bijvank. De 
werkgroepen zijn goed bezet, maar versterking is altijd welkom. Mensen worden ingewerkt en men is 
bezig met het automatiseren van het aanvraagproces. Er zijn richtlijnen opgesteld voor de 
werkgroepen over hoe om te gaan met de aanvragen. 

Wijkbudget 
Er is tot nu toe ongeveer €125.000,- van de wijkbudgetten besteed en er is € 20.000,- gereserveerd. 
De nieuwe reserveringen zijn voor het onderhoud/aanschaf speeltoestel bij de speeltuin Tuindorp en 
de bijenstal bij de kinderboerderij. 

De richtlijn voor een wijkfeest is een bedrag van € 3.000,-. Voor een buurtfeest/straatbarbecue geldt 
als richtlijn € 300,- tot € 500,- afhankelijk van het aantal kinderen. 

Voorafgaande aan de volgende wijkbijeenkomst liggen de cijfers van de wijkbudgetten en het 
financieel verslag van Wijkraad van 2018 ter inzage op het kantoor van de Wijkraad. 

Ideeën gevraagd voor het bestedingsplan 2019 
Ideeën voor het bestedingsplan 2019 kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de 
wijkbudgetten: secretariaat@wijkbudgetwesselerbrink.com. 

Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Sluiting 
De voorzitter van de Wijkraad sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inbreng en 
nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje. 
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