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CONCEPT VERSLAG 
Wijkplatform Groot Driene 

 

Datum: woensdag 13 april 2016 

Tijd: 19.00 - 20.30 uur 

Locatie: De Tempel 

 

Aanwezig: 

Gemeente Hengelo dhr. L. Harms (voorzitter), mw. H. 

Gemser (notulist) 

Wijkvertegenw. Groot Driene/werkgr. Netheid/De Tempel mw. E. Joërsen 

Bestuur De Tempel dhr. P. Meertens 

Mariakerk dhr. B. Fidan, mw. A. Akfidan, mw. 

Altin 

Bewoner Kasbah dhr. E. Nijhof 

Politie/wijkagent Groot Driene dhr. A. Schutten 

Thuiszorg Carintreggeland dhr. H. de Haas 

Welbions dhr. B. Snuverink 

Wijkvertegenwoordiging Groot Driene mw. R. Kuipers 

Buurtbewoner en raadslid CDA dhr. J. Vis 

Wijkracht mw. J. Brinkman, mw. N. Avci-Erten 

Nijhof Noabers dhr. N. Jong 

 

Afwezig met kennisgeving: dhr. A. van den Berg (werkgroep Netheid/Website) 

 

1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 

• Mw. Brinkman meldt dat ze aanwezig is geweest bij de voor vrijwilligers uit Groot Driene 

georganiseerde voorjaarsborrel, wat ze een uitstekende manier vindt om elkaar te leren 

kennen: complimenten. Wordt jaarlijks herhaald. 

• Er volgt een korte voorstelronde. 

• Sinds het begin van het lopende schooljaar is in het gebouw van de voormalige HSV de 

islamitische school De Tulp gevestigd. Namens de directrice van De Tulp deelt dhr. Harms 

mede dat op vrijdag 13 mei van 13.00 tot 19.00 in de school een bazaar wordt georganiseerd. 

Officiële uitnodigingen volgen. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag en actiepunten vorige vergadering 

• Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

• De actiepunten worden besproken. Met de behandeling van agendapunten 4 en 9 zijn alle 

openstaande actiepunten afgerond.  

 

4. Resultaat huisbezoeken ouderen 75+ (Wijkracht) 

Mw. Brinkman geeft een toelichting op de samenvatting van de resultaten, welke als bijlage is 

toegevoegd aan dit verslag. Een kopie van het complete verslag is beschikbaar. In verband met 

de privacy wordt naar ondervraagden verwezen met een referentienummer. Opmerking uit de 

vergadering: er zijn veel mensen die wel zouden willen verhuizen (ook binnen de wijk), maar de 

(hogere) prijzen van andere woningen zijn vaak een te hoge drempel. 

 

5. Bewonersonderzoek (Wijkracht) 

Doel van het onderzoek is om te inventariseren welke signalen, op allerlei gebieden, uit de wijken 

komen. Doelgroep: alle inwoners van Hengelo. Mw. Avci doet verslag van de pilot die voor de 

Berflo Es is gestart. Het onderzoek staat online (websites van Wijkracht en Welbions), maar er 

zijn ook huisbezoeken afgelegd. Het streven om 100 bewoners te bereiken is te hoog gebleken. 

Ook het feit dat de deelnemer geen vragen kan overslaan in de online vragenlijst is een 

belemmering; er wordt gewerkt aan een oplossing. 

De resultaten zullen per wijk worden gebundeld en via de wijkplatforms worden bekendgemaakt. 

Voor de uitkomsten voor de Berflo Es geldt dat een aantal issues bekend zijn, maar er zijn ook 

nieuwe onderwerpen aan het licht gekomen die aandacht behoeven. Er wordt overwogen om 

(meer) professionals in te schakelen om het  onderzoek uit te voeren. 

Oproep wordt gedaan om zoveel mogelijk bewoners te wijzen op dit onderzoek. Suggesties 

worden meegegeven om daarvoor (ook) gebruik te maken van de sites van de wijken, Hengelo's 

Weekblad (herhalen), flyers, als bijlage bij brieven van gemeente of Welbions. 
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6. Asfalteerprogramma Groot Driene en herinrichting Zwavertsweg 

Dhr. Harms maakt bekend dat het plan is om voor de zomer de herinrichting van de Zwavertsweg 

uit te voeren. Het plan bevat het aanbrengen van snelheid verminderende voorzieningen. Naast 

de reeds aangebrachte nieuwe drempels worden versmallingen aangebracht door middel van 

plantenbakken en krijgt het asfalt op de kruisingen een afwijkende kleur (beige). Hier komen 

geen zogenaamde 'punaises' (verhoging). 

Verder worden als afronding de Starterstraat, Coornhertstraat, JP Heyestraat, Potgieterstraat en 

Spiegelstraat geasfalteerd. Op de T-splitsing Starterstraat/Spiegelstraat wordt een 'punaise' 

aangebracht. 

Dit jaar zullen geen andere asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. Het asfalteerprogramma 

kent een doorlooptijd van 10 jaar, waarbij elk jaar wordt bekeken welke straten worden 

aangepakt. 

Mw. Kuipers meldt dat haar vraag aan de gemeente om een aantal, nog aanwezige oude 

straatnaambordjes te vernieuwen met voortvarendheid is opgepakt. 

 

 

7. Jongeren overlast (Politie) 

Wijkagent Schutte meldt het resultaat van de aanpak van de overlast die door ze zgn. 'Jumbo-

groep' werd veroorzaakt. Het betreft een aantal jongeren die in beeld komen (o.a. naar aan-

leiding van meldingen van overlast) en waarvoor een WAP (wijk aandachtspunt) voor wordt 

aangemaakt. M.b.v. surveillance stelt de politie een shortlist samen. Na vaststelling van de 

overlast wordt de groep besproken in het stedelijk jeugdgroepen overleg (politie, stadstoezicht, 

jeugdreclassering en Wijkracht/Scala jongerenwerk). Hier wordt een plan van aanpak opgesteld. 

In dit geval heeft de politie samen met Jongerenwerk de betreffende gezinnen bezocht en 

gesprekken gevoerd. Bij hulpvragen is hulp aangeboden. Toen de overlast bleef aanhouden is een 

info-bijeenkomst georganiseerd waarbij de jongeren en hun ouders zijn uitgenodigd. De 

jongerenwerker van Wijkracht, de jeugdagent en de bedrijfsleider van Jumbo hebben uitleg 

gegeven van het probleem, waarmee een stukje bewustwording bij de jongeren en hun ouders 

werd beoogd. De ouders werden zo ook onderling met elkaar in contact gebracht. Er zijn 

individuele gesprekken gevoerd. Bij geconstateerde strafbare feiten is na onderzoek proces 

verbaal opgemaakt. Als gevolg van de laatste vernielingen is een groot strafrechtelijk onderzoek 

opgestart, dat tot meerdere aanhoudingen heeft geleid. Binnenkort is de rechtszitting gepland. 

Bovenstaande beslaat een periode van 2 jaar en wordt door de Politie als succes ervaren. Het 

heeft er ook toe geleid dat de jeugdagenten weer (op aanvraag) basisscholen bezoeken om voor-

lichting te geven. Het blijft wel een doorlopend probleem. 

 

8. Voortuin competitie (Wijkvertegenwoordiging Groot Driene) 

Mw. Kuipers doet verslag van het verloop van deze competitie tot nu toe. De oorspronkelijke 

initiatiefnemer had specifieke ideeën die niet voldeden aan de voorwaarden die werden gesteld 

aan de buurtbonnen, en wilde ook niet samenwerken. Zij ging er wel mee akkoord dat het plan 

werd overgenomen door de wijkvertegenwoordiging. Doel is om met behulp van buurtbonnen het 

verharden van oppervlakken (bestraten van tuinen) tegen te gaan om zo de afwatering te 

bevorderen. Aanmelden en/of voordragen kan tot 1 mei. Keuring vindt plaats door 3 amateurs en 

3 professionals op 3 keurmomenten in 2016. Na de herfstkeuring wordt de uitslag 

bekendgemaakt.  

Op de vraag hoe omgegaan wordt met heel erg rommelige tuinen geeft dhr. Snuverink aan dat 

Welbions bewoners aanschrijft als de situatie daartoe aanleiding geeft.  

 

9. Routeaanduiding navigatie Kasbah (Welbions) 

Dhr. Snuverink meldt dat Welbions bij wijze van proef de bewegwijzering in de Kasbah heeft 

aangepast, maar daarover nog niet tevreden is. De hulpdiensten zijn gevraagd om te toetsen, 

maar dat is niet doorgegaan omdat zowel brandweer als ambulancediensten gebruik maken van 

hun eigen systeem, die tot op de coördinaten de weg wijzen. Dhr. Snuverink geeft aan dat het 

vooral de (on)toegankelijkheid voor de grotere wagens binnen de Kasbah het probleem vormt. 

Welbions en de gemeente zijn bezig om extra straatnaamborden te plaatsen, aangevuld met de 

huisnummers/ looproutes. Ook de oude informatieborden worden vervangen. Voorgesteld wordt 

de brandweer te vragen om bij wijze van test in de Kasbah een brandoefening te houden (actie B. 

Snuverink). 

 

10. Rondvraag 

a. Mw. Altin meldt dat 28 april t/m 1 mei belangrijke feestdagen zijn voor de Suryoye gemeen-

schap, waardoor extra aanloop wordt verwacht naar de Mariakerk. 

b. Dhr. Vis informeert naar de status van het project 'afval'. Mw. Joërsen meldt dat dhr. Talsma 

bezig is om 'afvalcoaches' te werven om mensen de weg te wijzen. Indruk is dat de situatie 

bij het winkelcentrum is verbeterd. 
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c. Ook informeert dhr. Vis naar het Tebodin-gebouw: de voorzitter meldt dat het pand is 

verkocht, procedures bestemmingsplan wijziging en vergunningaanvraag om pand geschikt te 

maken voor bewoning lopen. 

d. Dhr. Jong vraagt hoe de buurtbonnen in de praktijk werken. Deze worden voor de bewoners-

verenigingen een steeds belangrijker bron van inkomsten, maar dhr. Jong maakt zich zorgen. 

Mw. Kuipers legt uit dat de gemeente niet elk jaar detzelfde soort aanvraag wil terugzien, 

maar dat er naar variatie wordt gezocht. Daarnaast mag het niet leiden tot onderhouds-

verplichtingen. Na screening door de gemeente wordt een aanvraag voor een advies 

voorgelegd aan de wijkvertegenwoordiging. 

e. Dhr. Jong vraagt aan dhr. Snuverink naar het vervolg van de renovatieplannen van de 

woningen in de Nijhof-hoek. Met de input van de gevormde klankbordgroep wordt hieraan 

invulling gegeven. Zodra er meer helderheid is, worden de bewoners geïnformeerd. 

 

 

Volgend overleg Wijkplatform: Woensdag 2 november 2016, tijdstip 19.00 – 21.00 uur. 

 

 

 

ACTIEPUNTEN WIJKPLATFORM GROOT DRIENE 
 

Nummer 

 

Actie 

 

Wie 

Datum 

gereed 

01/13-04-2016 Als vast agendapunt opnemen: Asfalteer-

programma Groot Driene 

L. Harms n.v.t. 

02/13-04-2016 Aan de brandweer voorstellen om in de Kasbah 

een brandoefening te houden. 

B. Snuverink z.s.m. 

 

 

Bijlage: Samenvatting en conclusies van de resultaten van het huisbezoek 75+. 


