VERSLAG
Wijkplatform Groot Driene
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 31 oktober 2018
19.00 - 21.30 uur
De Tempel

Aanwezig:
Gemeente Hengelo

Werkgroep Netheid, website Groot-Driene.nl
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene, werkgroep netheid en
bestuur de Tempel
Bestuur De Tempel
Buurtbewoner en beheerder website DeKasbah.nl
Nijhofnoabers
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene
Welbions

dhr. L. Harms (voorzitter)
Notulist en juridisch medewerker
Wijkzaken
Wethouder B. van Wakeren
Dhr. A. van den Berg
Mevr. E. Joersen
Dhr. P. Meertens
Dhr. F. van de Ven
Dhr. N. Jong
Mevr. E. Van Tuijn
B. Snuverink

Afwezig met kennisgeving: B. Altin, k. Ensink, N. Avci, A. Schutten, A. Berghorst en E. Nijhof.
Opening en mededelingen
Opening en mededelingen door Lars Harms. Er is een mededeling betreffende AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) en publicatie/verslaglegging van het verslag Wijkplatform. In
het verslag staan gegevens betreffende de aanwezigen, welke organisatie ze werkzaam zijn en er
worden actiepunten genoemd. Het verslag wordt vervolgens gepubliceerd op de wijk website van
Groot Driene. Omdat het verslag doordoor openbaar toegankelijk is voor iedereen moeten de
aanwezigen die genoemd worden in dit verslag toestemming geven voor deze publicatie. Lars
Harms vraagt aan iedere aanwezige of hier bezwaar voor is. Niemand heeft aangegeven hier
bezwaar tegen te hebben.
Vaststellen agenda
Punt 4 van de agenda is komen te vervallen.
Verslag en actiepunten vorige vergadering 16-05-2018
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 De lijst actiepunten wordt bijgewerkt.
Onderhoud openbare ruimte: bestrijden onkruid goten, fontein Swafertsvijver, gebruik
blotenvoetenpad J. Percqstraat
Mevr Joersen heeft dit ingebracht. Mevrouw geeft aan dat er momenteel in de goten veel onkruid
staat. Door de regenval kan het water niet weg en staan straten blank. De veegwagen komt wel
langs voor onderhoud maar daarmee in het probleem niet verholpen. Lars Harms heeft navraag
gedaan onder collega’s van Gildebor. Onderstaande reactie:

Onkruid bestrijding in de goten is met de huidige manier van onkruid bestrijden (zonder chemische
middelen) een extra grote opgave. Door de constructie is de goot juist een vergaarplek van zand en
onkruidzaden en al bij geringe regen val een plek waar het onkruid goed wil groeien met name op
deze locatie ligt de goot laag /klinker lager dan het asfalt en is deze moeilijk schoon te maken met de
veegmachine. We zijn druk bezig om het vegen te optimaliseren, de inzet van een borstelmachine
daar waar nodig en de onkruid bestrijding hierop af te stemmen voor het beste resultaat. Het is en

blijft een samenspel van verschillende partijen om, zonder gebruik te kunnen maken van chemische
middelen, de boel beheersbaar te houden.
Zoals aangegeven door het verbod op chemische middelen en dat Gildebor een nieuw bedrijf is, waar
gestreefd wordt om verschillende disciplines en mensen op een lijn te krijgen met als resultaat het
beheer van de openbare ruimte op het gewenste niveau te krijgen
Fontein Swafertsvijver
Er zijn verschillende signalen vanuit de buurt binnengekomen bij Wijkvertegenwoordiging Groot
Driene over de wens van een fontein in de Swafertsvijver. Lars geeft aan dat de waterkwaliteit van
de vijver momenteel in orde is. Mevrouw Joersen meldt dat de visvereniging heeft aangegeven dat
de kwaliteit niet helemaal op orde zou zijn. Lars Harms geeft aan eens te kijken hoe dit gegaan is
in de wijk Hasseler Es. Daar hebben ze ook een fontein. Lars Harms geeft aan dat de gemeente
hierin niet het initiatief neemt. De notulist geeft als tip navraag te doen bij Hermine Banis van
Wijkraad Hasseler Es.

Gebruik blotenvoetenpad J. Percqstraat
Er is bij de J. Percqstraat een blotenvoetenpad. Daar is rond 2010 een belevingspad aangelegd met
hout, stenen en houtsnippers. Momenteel verkeerd het blotenvoetenpad niet meer in goede
conditie. De vraag vanuit de gemeente of hier nog geïnfesteerd in moet worden. Daarnaast in het
begin of het eindstuk van het pad gebarricadeerd. De deelnemers geven aan niet het idee te
hebben dat het momenteel (veel) gebruikt wordt. De conclusie is dat mocht er in geïnvesteerd
worden meer aandacht aan het bestaan van het pad te besteden. Daarnaast is aangegeven dat het
wel jammer is dat hier niks aan gedaan zal worden. Lars gaat dit terugkoppelen.
Zorgen rond voetbalkooi Jan Prinsstraat
Ellen Joersen geeft aan dat er momenteel veel lege wietzakjes liggen. Agendapunt heeft Lars
Harms besproken met Andre Schutten (wijkagent). Zijn reactie is hieronder te lezen:

Over de voetbalkooi op zich bereiken mij de laatste maanden geen klachten. Wel weet ik dat de
jongeren vaak nog na de toegestane tijd daar voetballen. Indien we dit constateren worden ze
weggestuurd. Rondom de voetbalkooi, bij de JOP, gymnastieklokaal en rondom de Akker komen met
enige regelmaat klachten binnen over rondhangende en vervelende jeugd. Hier acteren wij op als er
tijd en mankracht voor handen is. Onlangs is er nog een groepje “opgerold” die vervelend was bij het
gymlokaal.
Overlast Opmaat-bewoners in de omgeving
Niels de Jong geeft aan dat hun als Nijhofnoabers al lange tijd goede contacten onderhouden met
De Opmaat. Momenteel zijn er veel personele wisselingen binnen De Opmaat. Hierdoor is het lastig
contacten ouderhouden. De problemen die zich momenteel voordoen zijn vooral tussen De Opmaat
en het winkelcentrum Groot Driene. Betreft overlast van bewoners van De Opmaat. De overlast
speelt zich het vaakst af rondom het bankje in de bocht. Bijvoorbeeld wildplassen, drugsgebruik en
alcohol. Lars geeft aan dat het goed is in gesprek te gaan met De Opmaat, gemeente en politie.
Lars Harms heeft navraag gedaan op dit onderwerp bij Andre Schutten en die heeft per e-mail het
volgende aangegeven:

De laatste tijdzijn er klachten over personen rondom De Opmaat. Personeel van de Opmaat en
buurtbewoners zien dat er gedeald wordt. Dit geeft veel onrust in de buurt en het doet wat met het
gevoel van veiligheid. Overigens wordt er niet alleen aan cliënten van de Opmaat gedeald, maar ook
aan andere personen die blijkbaar daar afspreken voor hun spul. Momenteel zijn we bezig om hier
zicht op te krijgen.

Overigens nog de opmerking dat wijkbewoners of helemaal niet bellen bij onraad of pas een dag of
twee later. Wil men dat de politie optreedt moet men de politie ook voeden met meldingen. Bij
meldingen met geen spoed 0900-8844 en bij spoed of bloed (maar ook bijv. bij een heterdaad
inbraak) 112.
Groot onderhoud Welbions (Kasbah, Nijhofs hoek, Zwaverts hoek).
Kasbah
Benno Snuverink geeft aan dat ze bezig zijn met groot onderhoud in De Kasbah. De
werkzaamheden zijn bijna afgerond en de bedoeling is dat de werkzaamheden midden november
klaar zijn. Momentele staan er ook nog een aantal winkelruimten leeg in De Kasbah. Welbions
zoekt voor die ruimten een nieuwe invulling. Welbions is er nog niet helemaal uit of dit ook nog
woonruimte kan worden. Dit heeft te maken met o.a. voldoende lichtinval. Mocht er creatieve
invulling gegeven kunnen worden aan de invulling van deze ruimten dan kan er contact
opgenomen worden met Benno Snuverink.
Nijhofshoek
Welbions is bezig met onderhoud daar. Binnenkort beginnen ze aan de 100 e woning in die straat.
De planning is om in week 2 van 2019 klaar te zijn met het onderhoud.
Zwavertshoek
Werkzaamheden starten in week 4. De verwachting is dat alle de jeu woningen eind mei 2019 klaar
zijn. Van de De Jeu woningen worden de daken en vloeren van geïsoleerd. De gevels worden ook
nagekeken.
Rondvraag
Niels de Jong geeft aan dat er n.a.v. een bijeenkomst bij Twence een aantal vragen over oud
papier zijn gebundeld en zijn ingeleverd bij Franc Talsma. Hij heeft hier tot op heden niks van
gehoord. Deze actie is toegevoegd aan de actiepuntenlijst.
Geen zaken meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20:15 uur.
Volgend overleg Wijkplatform:

15 mei 2019, 19.00 – 21.00 uur
30 oktober, 19.00 – 21.00 uur

ACTIEPUNTEN WIJKPLATFORM GROOT DRIENE
Datum gereed
Nummer
31-10-2018

Actie
Oud papier navragen Franc Talsma

Wie
L. Harms

Loopt

31-10-2018

Gesprek De Opmaat inzake overlast tussen
politie, buurt, Gemeente en De Opmaat

L. Harms

Loopt

01-11-2017

Presenteren resultaat onderzoek naar kosten
Regiotax en bezoek huisartsenpost.

Dhr. Nijhof

Loopt

01-11-2017

Mailen van alternatief plan parkeren bij
scholen
Verkeerskundige gemeente Hengelo parkeren
bij de school/Andre schutten navragen m.b.t.
handhaven
Agenderen Rol Wijkracht binnen Wijkplatform

Dhr. Vd Ven

Vervallen

L. Harms

Loopt

L. Harms

Loopt

31-10-2018

31-10-2018

