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CONCEPT VERSLAG 

Wijkplatform Groot Driene 
 
Datum: woensdag 8 april 2015 
Tijdstip: 19.00 - 21.00 uur 
Locatie: de Tempel 

 
 
Aanwezig: 
Gemeente Hengelo      de heer L. Harms, voorzitter  
Gemeente Hengelo      mevrouw D. de Jonge, notulist 
 
Bewonersvereniging ‘Kasbah’     de heer E. Nijhof 
Bewonersvereniging’ Kasbah’     mevrouw W. Beuzel 
Buurtvereniging ‘Nijhofnoabers ‘    de heer P. Posthumus 
‘De Tempel’       de heer P. Meertens 
Wijkracht       mevrouw J. Brinkman 
Wijkracht       mevrouw Koktas (Stagiaire)  
Wijkracht       mevrouw Avci- Erten 
Politie / Wijkagent      de heer A. Schutten 
Mariakerk       de heer B. Fidan 
Mariakerk       mevrouw A. Akfidan 
Wijkvertegenw. Groot Driene/Werkgroep Netheid/de Tempel mevrouw E. Jöersen    
Wijkvertegenw.Groot Driene/ Werkgroep Netheid  mevrouw R. Kuipers 
Wijkvertegenw.Groot Driene     de heer B. ten Bloemendal   
Wijkbewoner en fractievertegenwoordiger CDA   de heer K. van ’t Hoff (vanaf 19.40 uur) 
‘Welbions’       de heer B. Snuverink 
 
 
Afwezig met kennisgeving: 

De heer A. van den Berg (Werkgroep Netheid/Website ), de heer D. Edinga (Huurder 
Welbions/bewoner), de heer H. de Haas (Thuiszorg Carint Reggeland),  
de heer A. Berghorst (Buurtkring Driene), de heer M. Kruijsen (Wijkvertegenw. Groot Driene ), de 
heer J. Vis (buurtbewoner en gemeenteraadslid CDA). 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. 
Er volgt een korte voorstelronde. 
 
Mededelingen: 

∗ De heer Schutten van de politie deelt bonnetjes uit aan de deelnemers van dit overleg. Hij 
informeert aan de hand hiervan dat de politie bezig is met een actie. Ze bekeuren (tijdelijk) de 
lagere overtredingen niet. Dit gaat door totdat er een nieuwe  politie cao is. De heer Harms 
informeert hierop dat Stadstoezicht bij overtredingen wel  een proces verbaal (bekeuring) 
uitschrijft. 

∗ Mevrouw Kuipers informeert dat de wijkvertegenwoordiging 24 maart heeft ingesproken 
tijdens de politieke markt (georganiseerd door de gemeenteraad). Hierin is ook een betoog 
m.b.t. de Tempel en bezuinigingen gehouden.  
Tevens informeert ze dat ze de Wijkvertegenwoordiging i.s.m. de gemeente en politie een 
inbraak preventie bijeenkomst hebben georganiseerd die plaats vond in de Grundel. Er waren 
ongeveer 200 mensen aanwezig. 
Begin dit jaar heeft Wijkvertegenwoordiging Groot Driene een bijeenkomst georganiseerd 
waarbij alle bewonersorganisaties in Hengelo zijn uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is om 
onderlinge relaties te versterken. Wethouder Jan Bron was hier namens de gemeente bij 
aanwezig. Mevrouw Kuipers vertelt dat het Tuindorp de organisatie van deze bijeenkomst 
volgend jaar op zich neemt.  
De heer Schutten deelt mee dat in stal ‘Driene’ binnenkort een inbraak preventie bijeenkomst 
is . De deelnemers hieraan komen voornamelijk uit het buitengebied.  

∗ De heer Ten Bloemendal meldt dat dit zijn laatste deelname aan het Wijkplatform is. Hij gaat 
de wijkvertegenwoordiging ‘Groot Driene’ verlaten. Mevrouw Jöersen wordt zijn opvolger. 
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∗ De heren Ten Bloemendal en Posthumus vertellen dat de heer Edinga is opgenomen in ‘het 
Borsthuis’. De heer Harms zegt namens het Wijkplatform de heer Edinga een kaart te zullen 
sturen. Actie: de heer Harms 

∗ Mevrouw Willy Beuzel neemt vanavond vanuit de bewonersvereniging ‘Kasbah’ deel. 
∗ De heer Harms leest de mail van de heer Van den Berg voor. Hierin staat dat de wijkwebsite 

“groot-driene.nl vernieuwd zal worden. Facebook en Twitter zullen gelinkt worden aan de 
website. Wijkbewoners kunnen via een account gemakkelijk toegang krijgen tot de website. 
Ook wordt gewezen op het gebruik van de nieuwe versie van buurtlink.nl  

∗ De heer Nijhof vraagt of de lokale buurten aan de website gekoppeld worden. Sommige 
buurten hebben namelijk zelf al een website. Hij geeft aan dit vanuit efficiëncy-oogpunt op te 
merken. Het zou namelijk jammer zijn als er zaken dubbel gedaan worden, dan wordt er 
onnodig geld uitgegeven. De heer Nijhof gaat de heer Van den Berg m.b.t. het voorgaande 
even mailen. Actie: de heer Nijhof. 

∗ Mevrouw Koktas stelt zichzelf voor, zij is Stagiaire bij WIJkracht. 
∗ De heer Benno Snuverink vertelt dat hij de nieuwe wijkcoach Groot Driene van Welbions is en 

Welbions voortaan vertegenwoordigt in het Wijkplatform. 
∗ De heer Schutten informeert dat hij nu nog wijkagent in Groot Driene is maar  dat hij met 

ingang van sept./okt. 2015 naar een andere wijk gaat. Om de 5 tot 6 jaar moet er binnen het 
korps namelijk gerouleerd worden, informeert hij. 
 

 
2. Vaststellen agenda  
De volgende agendapunten worden toegevoegd onder ‘Rondvraag’:  
* Bezuinigingsvoorstel de Tempel; 
* Afhandeling buurtbonnen. 
 
 
3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (5 november 2014) 
Met betrekking tot punt 8: ‘Hangjongeren’ wordt door de heer Nijhof toegelicht hoe de situatie op dit 
moment is. De jongeren hebben nu namelijk een soos in de Tempel.  
Met betrekking tot de actiepunten heeft mevrouw Joërsen het verzoek om urgente punten/ zaken 
sneller terug te koppelen aan de deelnemers van dit Wijkplatform. 
 
De heer Harms informeert i.v.m. het actiepunt m.b.t. de proef die heeft gedraaid om ook plastic en 
papier in de ondergrondse containers te verzamelen het volgende: er zijn containers vrij gemaakt en 
de proef loopt nog tot 1 januari 2016 of  1 januari 2017. 
De heer Nijhof merkt op dat onduidelijk  is wanneer plastic wel dan niet wordt opgehaald. Verder geeft 
hij aan dat wat hem betreft de containers ook erg a- centraal staan. De heer Meertens zegt dat het 
wellicht goed zou zijn om borden te plaatsen met daarop uitleg waar gestort kan worden. De heer 
Harms stelt voor om de werkwijze nog eens uit te laten leggen door de heer Franc Talsma van de 
gemeente. Wellicht is het handig om dit dan met meerdere partijen te doen. Afgesproken wordt dat de  
heer Nijhof hiertoe het initiatief neemt. Actie: de heer Nijhof. 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. WIJ kracht 
Mevrouw Avci- Erten deelt mee dat er flyers m.b.t. WIJkracht op de tafel liggen. Ze legt uit wat 
WIJkracht is. Carintreggeland is de trekker van het geheel. Carintreggeland, SWOH en Scala zijn nu 
samen WIJkracht. WIJkracht is er voor alle bewoners van Hengelo m.b.t. zorg en welzijn. In de 
nieuwe organisatie is er geen sprake meer van verschillende functies, dit omdat elke medewerker in 
principe alles moet kunnen. 
Op dit moment zijn de teams nog gehuisvest in verschillende gebouwen. Zo zit team Noord in het 
gebouw ‘Markant’ aan de Deldenerstraat, de teams Zuid en Midden in het (voormalige?) gebouw van 
Carint op het terrein van het ZGT (ziekenhuis). Er wordt nog onderzocht of alle teams midden volgend 
jaar in één pand ondergebracht kunnen worden. Het betreft in totaal zo’n 80 medewerkers. WIJkracht 
ondersteunt en geeft informatie en advies. Het doel is om de zelfredzaamheid van de burger te 
versterken. Waar nodig wordt door WIJkracht specialistische hulp ingezet. De hulp is kosteloos, er is 
geen indicatie nodig. WIJkracht werkt nauw samen met de politie, Welbions en met de gemeente. 16 
april is de officiële kick off bijeenkomst. Een Plan van Aanpak is zo goed als gereed. De bijeenkomst 
van 16 april as. is niet bedoeld voor bewoners, antwoordt mevrouw Avci op de vraag van mevrouw 
Kuipers hiernaar. Mevrouw Avci stelt de vraag of WIJkracht binnenkort eens in gesprek kan met de 
wijkorganisaties. WIJkracht gaat hiervoor binnenkort per mail uitnodigingen rondsturen. Actie: mw. 

Avci. 
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WIJkracht zoekt ook contact met fysiotherapeuten en artsen, licht zij verder toe. 
Mevrouw Brinkman legt aanvullend uit dat de organisaties samen gaan om hierdoor efficiënter te 
kunnen werken. Als WIJkracht zijn we nu ongeveer 3 maanden bezig, zegt ze. 
De heer Harms vraagt om praktische voorbeelden te noemen waaruit blijkt met welke zaken de 
organisaties bij WIJkracht terecht kunnen. Mevrouw Koktas geeft hierop een praktijkvoorbeeld. 
Conclusie hieruit is dat WIJkracht als vindplaats kan fungeren voor elke vraag. Ze zijn te bereiken via 
het zorgloket of via het emailadres: info@carintreggeland.nl . Naar aanleiding van een opmerking van 
mevrouw Kuipers hierover, zegt mevrouw Brinkman dat WIJkracht gelinieerd is aan Carintreggeland 
en dus niet onder de gemeente valt. Mevrouw Kuipers zegt dat dit voor burgers nogal  eens 
onduidelijk is. 
 
 
De heer Van ’t Hoff sluit om 19.40 uur aan. Hij vervangt vanavond de heer J. Vis.  
 
 
5. Onveilige situatie Sportlaan Driene 
De parkeerplaatsen hier liggen tussen de bomen. Mevrouw Akfidan zegt dat de dames en meisjes die 
naar de kerkdienst van de Mariakerk gaan dit gebied bewust omzeilen. Besproken en geconcludeerd 
wordt dat er ter plekke wel genoeg verlichting brandt. Er wordt op deze plek vermoedelijk gedeald. De 
heer Schutten meldt verder dat er ook sprake was van inbraak op het terrein. Bij de Zevensprong 
staan ze nu ook te dealen, merkt mevrouw Kuipers op. Vanwege al het voorgaande  blijft het 
Takenteam van de politie dit gebied in de gaten houden. Er wordt regelmatig gesurveilleerd door de 
politie. De heer Schutten adviseert om eventuele meldingen te blijven maken via tel. nr.: 0900-8844.  
 
 
6. Herinrichting Zwavertsweg 
De heer Harms informeert dat hiervoor geld gereserveerd is. De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden. 
Het gaat dan om een herinrichting met als bedoeling het verminderen van de snelheid in de straat. Er 
worden wegversmallingen gecreëerd d.m.v. het plaatsen van bijvoorbeeld plantenbakken. De heer 
Harms zegt te verwachten dat burgers geïnformeerd worden wanneer de werkzaamheden precies 
uitgevoerd gaan worden. 
 
 
7. Inzamelen zwerfvuil- Nationale opschoondag 
Deze opschoondag was anderhalve week geleden. Mw. Joërsen meldt dat vanuit de gemeente te laat 
gecommuniceerd is dat wethouder Elferink hieraan een bezoek wilde brengen. Er waren geen jongeren 
beschikbaar, die zwerfvuil wilden/ konden ruimen.  
Op de vraag van de deelnemers aan dit overleg hiernaar antwoordt mevrouw Joërsen dat jongeren  
4 euro per uur krijgen voor het opruimen van zwerfvuil. De heer Meertens merkt op dat voor het 
opruimen van zwerfvuil ook ouderen gevraagd zouden kunnen worden. 
 
De heer Schutten meldt in het kader van voorkomen van  zwerfvuil, dat bij de McDonalds 
kentekennummers genoteerd worden van mensen die afval uit de auto gooien. 
 
 
8. Omruilen van Otto’s (grote naar kleine Otto), ook i.v.m. het steeds meer scheiden  
van afval. 
Mevrouw Joërsen informeert dat ze de vraag heeft gekregen of grote grijze Otto’s gratis omgeruild 
mogen worden voor de kleine versie. De heer Harms antwoordt hierop dat de gemeente in de 
toekomst het streven heeft om de grijze Otto’s af te schaffen en elke burger afval in een 
ondergrondse container moet deponeren. Mevrouw Kuipers vraagt hoe dit eruit gaat zien voor 
bejaarde burgers. Mevrouw Brinkman zegt dat deze groep burgers voor het weggooien van hun afval 
in de container familie of mensen uit hun omgeving in kunnen schakelen. 
Over 2 weken is er een politieke markt in het Stadhuis. Dan bestaat de mogelijkheid om hierover 
vragen te stellen. De heer Van ’t Hoff licht toe dat het afvalbeleid stap voor stap uitgevoerd gaat 
worden. Hij zal de vraag m.b.t. het omruilen van de grijze Otto’s aan de politiek voorleggen. 
Actie: de heer Van ’t Hoff. 

De heer Nijhof meldt nog even dat hem de verhoging van de clickprijs voor de groene- en de grijze 
container van 17% m.i.v. 1 januari 2015 is tegengevallen. 
 
 
9. Bewegwijzering naar de Tempel. 
Mevrouw Joërsen vraagt of deze bewegwijzering aangebracht kan worden. De heer Meertens legt uit 
hoe de bewegwijzering er op dit moment uitziet. Volgens mevrouw Kuipers ligt het ook aan het adres 
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‘de Booggang”.  Mensen met een Tomtom kunnen het adres vaak niet vinden. De heer Nijhof noemt 
de optie van het plaatsen van een routebeschrijving op de website. De heer Meertens neemt dit in 
overweging. Actie: de heer Meertens. 

 
 
10. Locatie islamitische school. 
De islamitische school wordt waarschijnlijk ondergebracht in het gebouw van de voormalige HSV. 
Mevrouw Akfidan geeft namens het bestuur van de Mariakerk en de hele syrisch othodoxe 
gemeenschap opnieuw aan hier bezwaar tegen te hebben. Mevrouw Akfidan vraagt de heer Harms dit 
door te geven binnen de gemeente. Een concentratie van allerlei allochtonen op die plek is namelijk 
niet raadzaam. Zij noemt hierbij de aanwezigheid van de Mariakerk, de eventuele vestiging van  
v.v. Barbaros in dit gebied enz. Zij geeft verder aan te vinden dat Welbions een verantwoordelijkheid 
heeft in het huisvesten van de hoeveelheid allochtonen in groot Driene. Groot Driene is namelijk een 
wijk met een grote concentratie van allochtonen. De heer Snuverink van Welbions meldt dat er sprake 
is van een huurtoewijzingsbeleid. Hieraan dient Welbions zich te houden. 
De heer Harms legt uit dat het bewonersbedrijf de Wingerd gaat kopen en dat de islamitische school 
daar dus niet in kan. Er wordt gekeken naar andere locaties voor deze school. Het voormalige HSV is 
één van de gebouwen die hiervoor in aanmerking komt. Vóór aankomend schooljaar zal bekend 
moeten zijn waar de school gevestigd gaat worden. 
De heer Van ’t Hoff geeft aan dat bij de politiek bekend is dat de emoties in deze zaak groot zijn. 
De heer Meertens merkt op dat hij het, gezien het feit dat dit punt al bij de bestuurders van Hengelo 
bekend is, onnodig vindt dit punt steeds opnieuw op de agenda van dit platform te zetten. Meerdere 
deelnemers geven aan het hiermee eens te zijn. 
 
 
11. Rondvraag en Sluiting 

a) Bezuinigingsvoorstellen én de Tempel 
De heer Meertens legt uit dat er bezuinigingsvoorstellen ingediend zijn door de ambtenaren. 
Hierin worden o.a. verschillende wijkcentra genoemd, o.a. de Tempel. De heer Meertens 
vraagt de deelnemers om in de wijk kenbaar te maken dat het belangrijk is dat de Tempel als 
enige wijkcentrum in de wijk Groot Driene blijft bestaan. Hij informeert verder dat als de 
Tempel op de lijst van bezuinigingen blijft staan, de gemeenteraad uiteindelijk de beslissing 
maakt of dit doorgaat. De heer Harms vraagt hoe de heer Meertens dit bekend gaat maken bij 
de bewoners. Wellicht is een handtekeningenlijst een idee, vraagt mevrouw Brinkman. 
Belangrijk is het om te bewijzen dat de Tempel onmisbaar is voor de wijk Groot Driene. De 
heer Van ’t Hoff meldt dat de politiek al weken bezig is de bezuinigingsvoorstellen door te 
nemen. Hij geeft aan dat het inderdaad belangrijk is alle bij de Tempel betrokken partijen te 
vragen naar de politiek toe aan te geven hoe belangrijk het voor hen is dat de Tempel blijft. 
Een politieke markt is hiervoor een mooi moment, zegt hij. In juni 2015 zal de uiteindelijke 
beslissing m.b.t. de bezuinigingsvoorstellen vallen, geeft hij aan.  

           De heer Harms noemt in het kader van het voorgaande de website van de gemeente Hengelo.       
           Hierop staan de data van de politieke markten vermeld. De heer Harms zal deze aan het     
           verslag toevoegen.  Actie: de heer Harms 

 

b) Afhandeling buurtbonnen 

De heer Nijhof merkt op dat de wijkplatforms en andere beoordelende organisaties 
aanvullende criteria hanteren bij het beoordelen van de aanvragen buurtbonnen. Deze criteria 
zijn strijdig aan de criteria van de gemeente, kan dit zomaar? De heer Harms geeft aan dat de 
heer Nijhof voor het antwoord hierop contact kan zoeken met mevrouw Linderman van de 
gemeente. Het emailadres van Irma linderman is:  i.linderman@hengelo.nl. Haar 
telefoonnummer is: 074-2459824. Actie: de heer Nijhof. 

 
           Verder wil hij weten of het verkorte telefoonnummer 14-074 klopt? Dit wordt bevestigd door  
 de heer Harms. 
 

 
c) Uitkomst onderzoek ‘huisbezoek 75+’.   

Mevrouw Brinkman wil graag aandacht vragen voor de uitkomst van het onderzoek ‘huisbezoek 
75+’.  Dit onderzoek heeft plaats gevonden in Groot Driene. Aan de hand van een checklist 
werden vragen gesteld. De uitkomst hiervan is gebundeld. Ze informeert dat dit onderzoek 
één keer per 5 jaar uitgevoerd wordt. Bij het Wijkplatformoverleg van 28 oktober as. wordt de 
uitkomst van dit onderzoek nog een keer als agendapunt opgevoerd. Actie: de heer Harms.  
 
Als er na het doornemen van de uitkomst van het onderzoek vragen zijn die niet kunnen 
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wachten tot het volgende wijkplatform, mag er contact worden opgenomen met mevrouw 
Brinkman via het Zorgloket. Mevrouw Brinkman zegt dat dit ook mag via haar mobiele 
nummer, dit is: 06-20541122.  
De heer Ten Bloemendal vraagt of de bejaarden die meegewerkt hebben aan het onderzoek 
ook automatisch een exemplaar van de uitkomst van het onderzoek krijgen. Dit kan op 
aanvraag, antwoordt mevrouw Brinkman. Deze mensen krijgen het niet automatisch. Er wordt 
op verzoek nog een exemplaar naar de wijkvertegenwoordiging Groot Driene gestuurd.  
Actie: mevrouw Brinkman. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
 

Vergaderingen 2015: 

 28 oktober,  

19.00 – 21.00 uur 

 

 

 

 

Actiepunten Wijkplatform  

 

 

Actiepunt: 

 

Actie: 

 

Wie: 

 

Voor wanneer: 

 

 

1-080415 
Kaart sturen naar de 
heer Edinga namens 
het Wijkplatform. 

 

 
 Dhr. Harms 

 

 

z.s.m. 

 

 

2-080415 

 

 

Contact zoeken met de 
heer Van den Berg 
m.b.t. wijkwebsite 

groot-driene.nl 
(koppeling lokale 
buurten hieraan). 

 

 

 

Dhr. Nijhof 

 

 

z.s.m. 

 

 

3-080415 

 

Contact opnemen met 
de heer Talsma van de 
gemeente voor het 
organiseren van een 
extra uitleg m.b.t. 
werkwijze 
afvalstorting. 
 

 

 

 

Dhr. Nijhof 

 

 

 

z.s.m. 

 

 

4-080415 

 

 

Uitnodigingen 
rondmailen naar de  
Wijkorganisaties. 

 

 

 

Mevr. Avci namens 
WIJkracht 

 

 

z.s.m. 

 

 

5-080415 

 

Vraag m.b.t. 
mogelijkheid gratis 

omruilen van de grote 
Otto naar een kleine 

Otto voorleggen aan de 
politiek. 

 

 

 

Dhr. Van ‘t Hoff 

 

 

z.s.m. 
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6-080415 

 

Overwegen om een 
routebeschrijving naar 

De Tempel toe te 
voegen aan de website 

van de Tempel. 

 

 

Dhr. Meertens 

 

 

Voor het volgende 
wijkplatform van 28 

okt. as. 

 

Actiepunt: 

 

Actie: 

 

Wie: 

 

Voor wanneer: 

 

 

7-080415 

 

Data politieke markten 
toevoegen aan dit 

verslag. 

 

 

Dhr. Harms 

 

 

z.s.m. 

 

 

8-080415 

 

Contact opnemen met 
mevrouw Linderman 

m.b.t. de vragen 
inzake beoordeling 

buurtbonnen. 
 

 

 

Dhr. Nijhof 

 

 

z.s.m. 

 

 

9-080415 

 

Agenderen onderzoek 
75+ voor het 

Wijkplatform van 28 
okt. as. zetten. 

 

 

 

Dhr. Harms 

 

 

Vóór 28 oktober as. 

 

 

10-080415 

 

Het sturen van een 
exemplaar van de 
uitkomst van het 

onderzoek van 75+ 
naar wijkvertegenw. 

Groot Driene. 
 

 

 

Mevr. Brinkman 

 

 

z.s.m. 

 


