
 VERSLAG 
Wijkplatform Groot Driene 

 

Datum: 30 oktober 2020 
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 Ellen Joersen  
Bestuur De Tempel Pieter Meertens 

                                                                       Maria Kerk Birsel Altin 
                                                                              Politie                                                                                                                              

                                                                         Wijkracht 

                                                       Website Groot Driene 
                                                          Wijkcoach Welbions                                               

Eddy Bennink 

Nihal Avci  

Albert van den Berg 
Benno Snuverink  

                                                                          
  
   

  
 
Afwezig met kennisgeving: Fred van de Ven, Andre Schutten, en Maikel Korf 
 
Opening en mededelingen 
Lars Harms opent de vergadering. Vanuit de politie is er een nieuw gezicht. Er volgt een 
voorstelronde waarin een ieder zich voorstelt.  

 
Vaststellen agenda 
Lars Harms doorloopt de agenda. Er zijn geen nieuwe punten bijgekomen. Het verzoek van Ellen 
Joersen om het agendapunt ‘uitje Wijkvertegenwoordiging Groot Driene’ te laten vervallen omdat 
dit onderwerp niet voor het wijkplatform bedoeld is. Deze zal niet behandeld worden tijdens deze 
vergadering.  

 

Verslag en actiepunten vorige vergadering 15-05-2019 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 De lijst actiepunten wordt bijgewerkt. Een aantal punten zijn komen te vervallen.  

 
Hieronder terugkoppeling van de actiepunten: 
 

 Aanvragen losloopterrein: 
U kunt zelf een verzoek doen om een terrein aan te wijzen als losloopterrein. Daarbij gelden de 

volgende spelregels: 

1. De buurt moet het eens zijn met het nieuwe losloopterrein. Daarom krijgt u, nadat u uw 
verzoek hebt ingediend, van de gemeente een lijst met adressen. Bij die adressen moet u 
om een handtekening vragen (maximaal één handtekening per adres). U kunt dus niet 
zomaar 'in het wilde weg' handtekeningen verzamelen. Als een meerderheid van de 
omwonenden er mee instemt, wordt uw verzoek in principe goedgekeurd.  

2. Er is op dit moment geen geld om nieuwe terreinen te voorzien van een omheining. Dat 

betekent dat het voorgestelde terrein niet langs een drukke weg mag liggen. Een terrein 
langs een rustig voet- of fietspad vinden we, als er genoeg ruimte is, geen probleem. Want 
we gaan ervan uit dat een eigenaar die zijn hond los laat lopen, dat dier onder controle 
heeft. 

3. Het terrein mag niet leiden tot overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte. 

Meer informatie? www.hengelo.nl/gemeentebalie/leefbaarheid  

 

http://www.hengelo.nl/gemeentebalie/leefbaarheid


 Verzoek bosjes snoeien bij apotheek  

Niet gedaan, actiepunt handhaven. 

 Snoeproute Smeot – WC  

Samen Smeot - gemeente met de opleiding een plan bedenken (gedragsbeïnvloeding en 

handhaving)? Eerst in gesprek komen met Smeot en collega’s afvalbeleid. NB: Graag melden 

meldingenlijn/internet gemeente Hengelo, openbare ruimte.  

Voortgang/ontwikkelingen Groot Driene en buitengebied 

 
Omdat de inbrenger van dit agendapunt ontbreekt wordt het niet behandeld. 
 
Lars Harms geeft een toelichting op omgevingsvisie buitengebied die momenteel wordt ontwikkeld 
door de gemeente.  
 
Het stedelijk gebied van Hengelo wordt omringd door een mooi buitengebied, waar het goed 

recreëren, wonen en ondernemen is. Maar waar ook verschillende belangen spelen. Gemeente 

Hengelo wil al die belangen horen en laten meewegen in de nieuw op te stellen omgevingsvisie 

Buitengebied. De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, verplicht gemeenten om een 

omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie beschrijft wat je op een plek wilt en hoe je dat gaat 

bereiken. De Omgevingswet vraagt van gemeenten ook een andere denk- en werkwijze. Voorheen 

schreef de gemeente een plan en werd deze ter inzage gelegd zodat iedereen er op kon reageren. De 

omgevingsvisie stellen we in co-creatie met de samenleving op.  

De omgevingsvisie Buitengebied is de eerste deelvisie waar we aan werken. 

Eerste gesprekken samenleving 

 In maart hebben ongeveer 30 gesprekken plaatsgevonden met inwoners, agrariërs, ondernemers, 

organisaties en buurgemeenten. Iedereen was daarbij erg gemotiveerd om mee te praten. Tijdens de 

gesprekken zijn ruim 200 vraagstukken opgehaald. De meeste inhoudelijke vraagstukken gaan over 

landschap, landbouw en recreatie. De meeste proces/beleidsmatige vraagstukken gaan over 

instrumenten en regels in ruimtelijk ordeningsbeleid en de samenwerking tussen partijen. De 

gebiedsgerichte vraagstukken gaan over Woolde, Oele, Beckum, Twekkelo, Driene en Hengelo 

Noord. De vraagstukken zijn als basis gebruikt voor het Kader dat het college nu heeft vastgesteld. De 

gemeenteraad nam in juni een besluit over het Kader. 

Meepraten? Ja graag! 

Er zijn meerdere momenten waarop de gemeente inwoners uitnodigt om mee te praten: 

Begin juli organiseert de gemeente een avond met verschillende workshops waar iedereen zich voor 

kan aanmelden. Doel van elke workshops is dat de deelnemers samen nadenken over oplossingen 

voor de vraagstukken die opgehaald zijn. 

In september jl. was er opnieuw een moment waarbij de oplossingsrichtingen die tijdens de 

workshops zijn opgehaald getoetst werden om vervolgens te komen tot een voorkeurscenario. 

Iedereen kon via online zijn/haar mening geven. 

Eind dit jaar / begin volgend jaar wil de gemeente samen met belangstellenden verdieping geven aan 

het voorkeursscenario en een ontwerp voor de omgevingsvisie Buitengebied afronden.  



Verdere informatie: Website: www.omgevingsvisiehengelo.nl 

Rol Wijkracht binnen Wijkplatform 

Nihal Avci geeft aan intern te hebben gekeken waar de focus binnen stadsdeel zuid momenteel ligt. 
Nihal heeft er voor gekozen om zich te concentreren op de Berflo Es. Een van de redenen hiervan 
is dat de wijk Berflo Es momenteel meer aandacht nodig heeft. Nihal geeft aan er wel voor de wijk 
te zijn en de contacten te onderhouden. Mochten er vragen zijn dan is Nihal hiervoor beschikbaar.  
 
Rustpunten in de wijk tijdens wandelingen  

Dit agendapunt is komen te vervallen op verzoek van Ellen. 
 

Uitje Wijkvertegenwoordiging Groot Driene in een jaren 70 wijk.  

Dit agendapunt is komen te vervallen op verzoek van Ellen. 
 
 
Verkeerssituatie Albert Verweijstraat/ Fedde Schurenstraat  
Birsel Altin geeft aan dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is vanuit de Albert Verweijstraat/Fedde 
Schurestraat. Birsel laat tijdens de vergadering zien om welk stukje het gaat. Betreft een stuk waar 

veel groen zit en waar geen trottoir is. Kinderen moeten hierbij over de straat lopen. 
Automobilisten zien deze vaak over het hooft en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties. Het 

verzoek is om een stuk van het groenstuk te snoeien en naar de mogelijkheid te kijken van een 
trottoir. Lars Harms geeft aan dit verzoek neer te leggen bij Gildebor. Deze zal een afspraak maken 
met Birsel om op locatie te komen kijken hoe de situatie momenteel is. 
 
 
Rondvraag 

Lars Harms geeft aan dat het grote speeltoestel aan de Hooistraat is afgekeurd en moet vervangen 

worden. Lars zal de buurt hierover informeren. Omwonenden zullen een brief ontvangen. Verder 

geen zaken meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20:30 uur.  

 
Volgend overleg Wijkplatform:  

- wo 13 mei 2020, 19.00 – 20.30 uur. 

- wo 4 november 2020, 19.00 – 20.30 uur 

 

ACTIEPUNTEN WIJKPLATFORM GROOT DRIENE 

 
Nummer 

 
Actie 

 
Wie 

Datum gereed 

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

(naast het winkelcentrum)  

L. Harms 30-10-2019 

15-05-2019 Aandacht voor snoeproute jongeren en 

afvaldump tussen het winkelcentrum en Smeot 

 

L. Harms 30-10-2019 

30-10-2019 Verkeerssituatie Albert Verweijstraat/ Fedde 

Schurenstraat/ Afspraak maken met Gildebor.  

L. Harms 13-05-2019 

 

 
 
 

 


