
 VERSLAG 
Wijkplatform Groot Driene 

 

Datum: 15 mei 2019 
Tijd: 19:00-21:00 uur.  
Locatie: De Tempel 
 
Aanwezig: 

Gemeente Hengelo dhr. L. Harms (voorzitter), 
Mvr. H.w. Notulist/Juridisch 

medewerker Wijkzaken 
 

  
Werkgroep Netheid, website Groot-Driene.nl Ellen Joersen  

Bestuur De Tempel Pieter Meertens 
                                Wijkvertegenwoordiging Groot Driene Eva van Tuijn en Jan van Alsté 
                                                                             Politie                                                                           

                                                          Mariakerk Hengelo   

André Schutten  

Birsel Altin 

                                                                          
  
  
  

 

Afwezig met kennisgeving: Albert van den Berg, Fred van de Ven, Nihal Avci en Benno Snuverink.  
 
Opening en mededelingen 
Lars opent de vergadering en heet ons allen van harte welkom op deze vergadering. Vanuit de 
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene is er een nieuwe voorzitter. Dit betreft de heer Jan van Alsté. 
Namens de gemeente succes gewenst in uw nieuwe rol als voorzitter van deze 
Wijkvertegenwoordiging. Vanwege zijn aanwezigheid volgt er een voorstelronde onder alle 

deelnemers. Alle deelnemers stellen zich voor en geven hun rol aan binnen de wijk Groot Driene. 
Medewerkers van de gemeente Hengelo geven uitleg over hun functie.  
 
Vaststellen agenda 
Lars Harms doorloopt de agenda. Er zijn geen nieuwe punten bijgekomen.  
 

Verslag en actiepunten vorige vergadering 31-10-2018 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 De lijst actiepunten wordt bijgewerkt. 

 
Rol Wijkracht binnen Wijkplatform 
Dit agendapunt is komen te vervallen i.v.m. afwezigheid Wijkracht. Deze zal doorschuiven naar de 
volgende vergadering.  

 
Ontwikkelingen “Wijkvertegenwoordiging Groot Driene” 
Jan van Alsté geeft uitleg over zijn nieuwe rol binnen Wijkvertegenwoordiging Groot Driene. Er 
worden verschillende onderwerpen besproken. Bijvoorbeeld de uitbereiding van de sportschool aan 
de Korenbloemstraat. Jan geeft aan hier bezwaar tegen gemaakt te hebben. Dit vanwege de 
parkeerdruk in combinatie met de school die daar gevestigd is. Er onderstaat een discussie over de 
parkeerdruk rondom de piekmomenten waarbij de kinderen naar school gebracht worden.  

 
Daarnaast geeft Jan aan dat de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene met het aantreden van een 
nieuwe voorzitter zijn gaan nadenken over de rol van de wijkraad en hoe ze hier mee verder willen. 

Hier heeft de Wijkvertegenwoordiging intern over gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat 
Groot Driene een ‘toekomstbestendige’ wijk moet worden. De Wijkvertegenwoordiging heeft een 
inventarisatie gedaan en ziet graag dat er meer woningen komen voor ouderen, vermindering van 
het doorgaande verkeer en het opknappen van de ‘sloot’ rondom de wijk. De wens is om deze 

aantrekkelijker te maken. Tenslotte is er de wens om voor ouderen meer voorzieningen te creëren. 
Bijvoorbeeld een eetcafé met een mooi terras. Bovengenoemde ideeën worden nog nabesproken 
met inbreng van de andere aanwezigen. Ook wordt afgesproken dat er een kennismakingsgesprek 
met de wijkwethouder Van Wakeren gepland zal worden.  
 
 



Omringd hondenuitlaat terrein  
Ellen Joersen geeft aan dat er geluiden vanuit de wijk zijn dat er behoefte is aan een omringd 

hondenuitlaat terrein in de wijk. Ellen geeft aan dat de honden daar los kunnen lopen. Daarnaast 
geeft Ellen aan dat hondenbezitters op die manier meer contact met elkaar krijgen. Het voorstel 
van Ellen is ten noorden van de PC Hooftlaan, bij het spoor. Lars Harms gaat dit intern overleggen 
bij de gemeente.  
  
Standplaatsbehoefte bij winkelcentrum Groot Driene  

Lars vraagt of er behoefte is aan standplaats voor een verkoopkraam bij het winkelcentrum. Zo 
kun je bijvoorbeeld denken aan een viskraam, snoep of snack kraam. De gemeente heeft een 
‘standplaatsen beleid’ dit wil zeggen dat er een aantal standplaatsen zijn binnen Hengelo waar deze 
verkoopkraam mag staan. De vraag vanuit de gemeente of er behoefte is aan een verkoopkraam 
bij winkelcentrum Groot Driene. De geluiden vanuit het wijkplatform: mocht er invulling komen op 
deze plek, wordt geadviseerd rekening te houden met het aanbod van de exploitant ten opzichte 

van de winkels die al in het winkelcentrum zijn gehuisvest.  
 
Inventarisatie “zorgelijke” locaties in de wijk 
Lars vraagt zich af of er plekken zijn in de wijk die extra aandacht nodig hebben. Andre Schutten 

geeft aan dat het op dit moment vooral gaat om Sportlaan Driene. Betreft het oude schoolgebouw 

van het ROC. De politie heeft goede contacten met de verhuurder van dit pand. Deze heeft enige 

tijd geleden een opschoonactie gehouden. Alle huurders die overlast gaven op welke manier dan 

ook zijn vertrokken. Er kwam bijvoorbeeld een motorclub samen, en werden geregeld verdovende 

middelen gebruikt. Volgens de eigenaar zal straks een gedeelte van het pand gesloopt worden.  

De voetbalkooi gaf in het verleden weleens overlast. André Schutten geeft aan dat er af en toe wel 

eens overlast is maar dat het over het algemeen rustig is. Er hangt een bordje dat je er tot 20:15 

uur mag voetballen. André vraagt of de gemeente dit tijdstip in heroverweging kan nemen om deze 

tijd te verruimen. Lars vermoedt dat dit tijdstip het gevolg is van specifieke afspraken met enkele 

bewoners uit de Jan Prinsstraat naar aanleiding van overlast in het verleden.  

Bij de apotheek naast winkelcentrum Groot Driene is er last van afvaldump en jongeren die zich 

misdragen. De bosjes daar moeten een keer gesnoeid worden volgens André Schutten. Lars gaat 

dit terugkoppelen met Gildebor (aannemer van de gemeente Hengelo) 

Lars geeft aan dat bovengenoemde op de actiepuntenlijst komt.  

De looproute van het winkelcentrum naar de Smeot. Deze geeft overlast van jongeren die hun 

afval dumpen onderweg naar school. Deze jongeren zijn al verschillende keren aangesproken door 

de Politie. Bij de school is dit verschillende keren kenbaar gemaakt. Lars zal dit binnen de 

gemeente ook onder de aandacht brengen. Bijgeschreven op de actiepuntenlijst.  

Op de kruising van Morshoekweg en de Drieneresweg staat een slagboom. Deze weg hierachter 
zitten veel gaten in de weg. Dit is gevaarlijk met de fiets. Lars geeft aan dat hier naar gekeken kan 
worden. Het verzoek naar de gemeente om te zoeken naar een duurzame oplossing. Eerder 
werden de gaten opgevuld met zand. Maar na enkele weken ontstonden de gaten opnieuw. Deze 

actie is toegevoegd aan de actiepuntenlijst.  
 
Rondvraag 
Lars geeft aan nog een mededeling te hebben betreffende onderhoud aan de riolen in de wijk. In 
de wijk worden de riolen in opdracht van de gemeente geïnspecteerd en waar nodig gereinigd. Op 
een aantal plaatsen zijn forse vetconcentraties aangetroffen. Deze worden momenteel verwijderd.  
 

 
 
Verder geen zaken meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:00 uur.  
 
 
Volgend overleg Wijkplatform:  
30 oktober, 19.00 - 21.00 uur De tempel.  

 



ACTIEPUNTEN WIJKPLATFORM GROOT DRIENE 

 
Nummer 

 
Actie 

 
Wie 

Datum gereed 

01-11-2017 Presenteren resultaat onderzoek naar kosten 

Regiotaxi en bezoek huisartsenpost. 

Dhr. Nijhof 15-05-2019 

31-10-2018 Agenderen rol Wijkracht binnen Wijkplatform 

 

L. Harms 30-10-2019 

15-05-2019 Behoefte hondenuitlaat terrein bespreken 

binnen de gemeente 

 

L. Harms 30-10-2019 

15-05-2019 Verzoek snoeien bosjes bij de apotheek nagaan 

(naast het winkelcentrum)  

L. Harms 30-10-2019 

15-05-2019 Aankaarten duurzame hersteloplossing 

gevaarlijke weg met gaten Morshoekweg en de 

Drieneresweg nabij de slagboom 

 

L. Harms 30-10-2019 

15-05-2019 Aandacht voor snoeproute jongeren en 

afvaldump tussen het winkelcentrum en smeot 

 

L. Harms 30-10-2019 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


