
 
2017WVGDjaarverslag 
 
Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene. 
 
Jaarverslag over 2017 
Dit jaar verslag geeft een beknopt overzicht van activiteiten en van de Stichting 
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene in 2017. Het kan inzicht geven aan belangstellende 
bewoners en kan dienen ter verantwoording aan subsidiegevers. 
De Stichting is de bewonersorganisatie voor Groot Driene. 
De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van de wijk Groot Driene te Hengelo (Overijssel) 
tot een wijk die behaaglijk en veilig is voor allen die er leven, wonen en/of werken en de 
wijk als zodanig te behouden.  
De stichting zet in voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners onderling en 
anderen in de wijk en voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu. 
Het werk van de stichting wordt geheel gedaan door vrijwilligers.  
 
Bestuur van de Stichting op 1 januari 2017 
de heer M.W.M. (Marijn) Kruijsen, voorzitter 
de heer R. (Rudolf) Wibbelink, secretaris  
mevrouw J.M. (Jeannette) Pelgrom, penningmeester  
mevrouw H. (Ricki) Kuipers, lid 
de heer O.D. (Olaf) Jansen, lid 
mevrouw E. (Ellen) Jöersen, lid 
 
Rudolf Wibbelink treedt per 12 april 2017 af als secretaris en bestuurslid. 
Jeannette Pelgrom treedt per 31 juli 2017 af als bestuurslid 
Ricki Kuipers treedt per 31 juli 2017 af als bestuurslid 
Nancy ter Avest wordt per 13 april 2017 per benoemd als lid van het bestuur en als 
secretaris van de Stichting 
 
Vergaderingen van het bestuur 
Het bestuur vergadert op 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 
16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december 2017 
 
Besluiten en overwegingen 
Het bestuur besluit tot maandelijkse bespreking en aanpassing van de begroting, zodat er 
steeds goed zicht op het besteedbare budget. 
 
We starten het project van de uitgave van een boekje voor alle bewoners van Groot Driene, 
een wijk met buurten, buren en vrienden. De bedoeling is dat de verbinding tussen 
bewoners onderling en tussen bewoners en hun wijk te vergroten. 
 

Het plan voor een fotowedstrijd wordt opgepakt. Iedereen in de wijk mag meedoen met de 
wedstrijd. Aantal voorwaarden stellen aan de foto. Foto’s die meedingen moeten herkenbaar 
uit de wijk komen.  

 



Gerealiseerde activiteiten 
Op 22 maart gaat de gemeente in gesprek met bewoners van de wijk Groot Driene (inclusief 
Anninkshoek en Nijhofshoek) over de toekomst van speelplekken. De inloop vindt plaats in 
De Tempel. Het bestuur heeft zich in het onderwerp verdiept en is op de inloopavond ruim 
vertegenwoordigd. 
 
Wij steunen de Werkgroep Netheid Groot Driene. De werkgroep Netheid doet mee aan de 
Landelijke Opschoondag op 25 maart. Meerdere bestuursleden hebben zich aangemeld. De 
Werkgroep werkt die dag in een ruime cirkel rond het winkelcentrum.  
Begin december 2017 worden we geconfronteerd met een nieuwsbericht op radio-Oost en 
dagblad Tubantia dat spreekt over “kinderarbeid” binnen de werkgroep. Er is hiervan geen 
sprake. We geven toelichting aan het gemeentebestuur. De wethouder prijst in de 
raadsvergadering de activiteiten van de werkgroep. Het beleid wordt aangepast en de 
minimumleeftijd voor deelname zal 13 jaar zijn. 
De Werkgroep Netheid heeft nu 4 begeleiders en voldoende jeugdige deelnemers. Ellen 
Jöersen coördineert. 
 
Wij steunen de Werkgroep Website Groot Driene. De gehele inhoud van de website wordt 
gecontroleerd en bij de tijd gebracht. Het opzoeken en vinden van de bewonersorganisatie 
wordt verbeterd. 
 
We plaatsen een reeks van 19 annonces in Hengelo’s Weekblad. In de advertenties staat 
naast het logo en contactgegevens een korte mededeling. De bedoeling is verbinding te 
maken tussen de bewoners en onze organisatie. Het resultaat hebben we niet gemeten, 
maar het lijkt gering. 
 
Een voorjaarsborrel op 19 april voor organisaties die zich inzetten voor bewoners, lukt maar 
zeer gedeeltelijk door foute adresseringen. We herstellen dat door een zomerborrel op 19 juli 
voor dezelfde doelgroep. De bijeenkomsten zijn vriendelijk en geanimeerd. Ze worden vooral 
benut om bewoners aan te moedigen creatieve ideeën en plannen voor Groot Driene aan de 
orde te krijgen. Olaf Jansen presenteert op beide avonden een quiz over Groot Driene. Die 
betrekt iedereen bij het programma. Op beide avonden is er slechts een klein aantal gasten. 
 
Er is herhaald overleg met Routenetwerk Twente op haar kantoor in Oldenzaal, met name 
met Jaap van den Heuvel. Het blijkt op dit moment niet mogelijk nieuwe wandelverbindingen 
tussen de wijk Driene en het Woud Driene te realiseren. De route zou de aanleg van een pad 
over de grond van 4 of 5 eigenaren vergen. Dat wordt te complex. We werken succesvol 
samen aan een gemarkeerde wandelroute door de wijk Groot Driene. De route gaat langs 
mooie begroeiingen en interessante en historische huizen en gebouwen. 
 
Op 7 juli wordt door de gemeente Hengelo in de Tempel een inloopavond georganiseerd 
voor alle inwoners van Groot Driene. Hoofdonderwerp is de plaatsing van ondergrondse 
containers voor de verzameling van restafval. Er is veel belangstelling en veel ongenoegen. 
Wij hebben ons op deze avond voorbereid en zijn aanwezig. Bij de ontwikkelingen en de 
uitvoering van de plannen hebben we evenwel geen stem of zeggenschap. 
 
Wij steunen de Buitenspeeldag Groot Driene 2017 in de Jan Prinsstraat. 
 
Wij steunen Hengelose Gym Vereniging in een nieuw initiatief. Ze starten sportlessen voor 
de grote groep kinderen, die in veel sportlessen niet goed genoeg meekomen, omdat zij 
motorisch of sociaal minder behendig zijn. 
 



Op 9 september speelt de tweede editie van het wijkfestival Vitrine van Driene. Wij zijn er 
met een informatie tafel. De organisatie  en uitvoering van het festival is een succes. 
Deelnemers en organisatoren verdienen meer belangstellenden. 
 
In oktober vragen we aandacht van het gemeentebestuur Hengelo voor overlast door 
drugshandel in Groot Driene. 
 
Bewoners attenderen ons op gevaarlijke verkeerssituaties in Groot Driene. Wij horen het 
meest over problemen bij 
- de oversteekplaats in de Merodestraat 
- de oversteek voor fietsers in de PC Hooftstraat 
- de oversteek voor fietsers (komende van de Beethovenlaan) aan de zuidzijde  in de Laan 
van Driene op de kruising met de PC Hooftstraat 
- versperring van de doorgang in de Jack Perkstraat door taxibusjes 
- te hard rijden in Jack Perkstraat, Zwavertsweg en Reviusstraat 
We brengen dit herhaald en nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeente. 
 
Door een buurtbon kwam geld beschikbaar voor enkele fietsnietjes (rijwielaanleunbeugels) 
bij het winkelcentrum. Daarbij zal minder zwerfvuil achterblijven dan bij de bestaande 
klemmen. De wijkvertegenwoordiging en ook de gemeente Hengelo hebben budget 
toegevoegd, zodat er geld beschikbaar is voor 26 beugels. Dit project wordt nagenoeg 
afgerond. 
 
Buurtbonnen 
Onze aanvullende criteria zijn bekend bij de gemeente. Aanvragers worden daarvan op de 
hoogte gebracht. Kleine bedragen voor eten en drinken bij activiteiten voor kinderen kunnen 
in deze criteria worden ingepast. 
Overzicht van buurtbonnen voor activiteiten in Groot Driene met positief advies in 2017: 

 
 
Vertegenwoordiging en overleg 
Op 7 maart  en op 16 oktober zijn er bijeenkomsten van de gemeentelijke Werkgroep 
Subsidies Bewonersparticipaties. Wij zijn vertegenwoordigd. 
Op 12 april en 1 november vergadert het Wijkplatform Groot Driene. Wij zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Financiële positie 
Boekhouding en bankgegevens worden gecontroleerd door de kascommissie. Beiden zijn in 
orde bevonden. 
Financiële middelen bestaan nagenoeg geheel uit jaarlijkse gemeentelijke subsidies. Er wordt 
steeds binnen dat budget begroot en gehandeld. Daarom is deze subsidie toereikend voor 
onze activiteiten.  



Er is een afzonderlijk financieel jaarverslag 2017 opgesteld. Dat dient ook ter rekening en 
verantwoording bij de gemeente Hengelo.  
 
 
Contactgegevens 
Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene 
Postadres:  Booggang 2 ,7552JZ Hengelo 
E-mail:  wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl 
Telefoon:  06-17 66 22 06 
 

De wijk Groot Driene is het deel van de gemeente Hengelo ten zuiden van de spoorweg naar 
Oldenzaal en ten oosten van de spoorweg naar Enschede. De Stichting 
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene zet zich in voor de bewoners van de wijk, in het 
bijzonder voor goede onderlinge contacten en voor de woonomgeving.   


