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VOORWOORD 
 
De wijkbudgetten zijn een onderdeel van ‘Jij maakt de buurt’. Dit is een programma van de 

gemeente Enschede om de betrokkenheid van de inwoners bij hun omgeving te vergroten. 

 

De bewoners van de wijk Wesselerbrink hebben zeggenschap over de besteding van het 

toegekende wijkbudget. Daarvoor worden de bewoners van de wijk Wesselerbrink 

uitgedaagd om met initiatieven te komen voor de besteding van het wijkbudget binnen de 

geldende kaders. 

 

In deze verantwoording staat een overzicht van de besteding van de wijkbudgetten in het 

afgelopen jaar. Geld dat is gebruikt door de vele vrijwilligers in onze wijk voor activiteiten op 

het gebied van samenwerking en verbinding. 

 

Bij de besteding van het wijkbudget is rekening gehouden met een analyse van de bestede 

gelden in afgelopen jaren, waar deze besteding voor verbetering vatbaar is en wat de 

wensen van de bewoners van de Wesselerbrink zijn. Ook heeft de stichting Wijkraad 

Wesselerbrink kritisch naar de eigen uitgaven gekeken en daarin gesneden.  

 

Samenwerking is en blijft belangrijk. En bij die samenwerking zijn mondige burgers nodig. 

Alleen door met elkaar te communiceren kan de Wijkraad Wesselerbrink activiteiten 

ontwikkelen die ten goede komen aan alle bewoners. 

 

Hierbij nodigen we de bewoners van de Wesselerbrink uit om niet alleen deze 

verantwoording te lezen, maar ook om mee te denken en te discussiëren. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Wijkraad Wesselerbrink 
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DOEL VAN DEZE VERANTWOORDING 
 
Het doel van deze verantwoording is tweeledig: 

1. Verantwoording naar gemeente 

     De gemeente vraagt ieder jaar een verantwoording over het voorgaande jaar betreffende 

de wijkbudgetten van de wijkraad. 

2.  Een referentiepunt voor aanvragers, werkgroepsleden, wijkraad en bewoners van de wijk  

     Wesselerbrink. 

 

Na goedkeuring zullen we deze verantwoording in zijn geheel publiceren op de website 

www.wesselerbrink.com. Hiermee willen we bereiken dat voor iedereen de besteding van het 

wijkbudget inzichtelijk is en bekeken kan worden. Op deze manier hopen we een zo groot 

mogelijke openheid te geven rond de bestedingen van de subsidies. 

 

We hebben gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk leesbaar verslag.  

 

De wijk Groot Brunink is voor aanvragen ingedeeld bij de werkgroep wijkbudget het 

Oosterveld. 
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VERANTWOORDING 2021 

Er zijn totaal 48 aanvragen gedaan in 2021, voor een bedrag van € 158.391,-. Hiervan zijn 

een aantal aanvragen gedeeltelijk en de meeste aanvragen geheel toegekend. De overige 

aanvragen zijn teruggetrokken, afgewezen of doorgestuurd naar Initiatiefkracht. Er was in 

2021 een budget van € 117.000,- ter beschikking, dit budget is later nog verhoogd met  

€ 33.700,- tot een totaal van € 150.700,- .  

 

      Toegekend Besteed 

13 wijk breed1     €   48.036,- €   39.957,- (exclusief sparen) 

18 voor Wesselerbrink NO het Lang  €   37.083,- €   33.684,- 

  5 voor Wesselerbrink ZO de Posten  €     2.344,- €     2.344,- 

  4 voor Wesselerbrink NW het Bijvank  €     3.278,- €     3.278,- 

  8 voor Wesselerbrink ZW het Oosterveld  €   12.444,- €   12.444,- 

 

Totaal       € 103.185,- €   91.707,- 

 

Een overschot van de toegekende gelden kan niet worden meegenomen naar het volgende 

jaar. Wel kunnen we sparen voor een bepaald groot of specifiek initiatief. Voor dit initiatief 

kunnen we gedurende maximaal 3 jaar geld reserveren en sparen.  

 

Er is in 2021 geld gespaard voor het aanbrengen van graffiti op elektriciteitskasten etc. in de 

wijk, feest in het park en speeltoestellen bij de kinderboerderij. Voor elk van deze activiteiten 

is € 10.000,- gereserveerd. 

 

De verdeling van de gelden van de gemeente voor de wijken gaat naar rato van het aantal 

inwoners in de wijk. De Wijkraad Wesselerbrink heeft ervoor gekozen deze gelden niet 

verder op te delen in buurten. 

 
De wijkraad constateert dat het aantal aanvragen voor wijkbudget een over de afgelopen 

jaren een dalende lijn vertoond. De wijkraad heeft het initiatief genomen om die 

straten/brinken die weinig gebruik maken van wijkbudget te enthousiasmeren om activiteiten 

te ontplooien, waarbij ondersteuning met wijkbudget mogelijk is. Hiervoor dient dan wel 

budget beschikbaar te zijn. Dit initiatief is in 2021 voortgezet. 

 
Voor meer informatie over de besteding van de wijkbudgetten wordt verwezen naar de 
website van de Wesselerbrink www.wesselerbrink.com  
 
Aanvragen voor wijkbudget kunnen worden ingediend via de website Jij maakt de buurt of 

via een formulier dat te downloaden is via de website www.wesselerbrink.com/jij-maakt-de-

buurt/vraag-budget-aan. Het formulier kan zowel digitaal als per post worden aangeboden. 

 

Bij een aanvraag wordt uitgegaan van de subsidie die de aanvrager vraagt. De werkgroep 

wijkbudget kijkt bij de beoordeling ook naar voorgaande en vergelijkbare aanvragen. 

 
1 Wijkbrede aanvragen zijn aanvragen die betrekking hebben op zaken die meer dan één buurt in de 
Wesselerbrink omvatten. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest en de Brinkpraat. Wijkbrede aanvragen 
worden behandeld door de werkgroep Wijkbreed. 

http://www.wesselerbrink.com/
http://www.wesselerbrink.com/jij-maakt-de-buurt/vraag-budget-aan
http://www.wesselerbrink.com/jij-maakt-de-buurt/vraag-budget-aan
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Via de website www.wesselerbink.com/ jij-maakt-de-buurt/ingediende-aanvragen is de 

voortgang van een aanvraag te volgen.  

 

Gebeurtenissen in 2021 

De belangrijkste gebeurtenissen in 2021 zijn: 

• De wijkraad is gevestigd in het hart van de wijk in het wijkcentrum de Magneet. Als 

gevolg van de COVID-pandemie is het wijkcentrum enige tijd gesloten geweest.  

• Het inloopspreekuur op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Magneet voorziet in 

de behoefte. Bewoners van de wijk Wesselerbrink kunnen daar terecht met vragen of 

voor hulp bij aanvragen. 

• De samenwerking met gemeente (stadsdeelmanagement- en beheer Zuid) en andere 

belanghebbenden in de wijk over wijkbudgetten en het betrekken van alle bewoners bij 

de aanvragen is geïntensiveerd en verloopt naar behoren. 

 

 

 

 

 


