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Afwezig met kennisgeving: Birsel Altin  (Mariakerk), Dennis Berends (gemeente Hengelo) en Pieter 
Meertens (Bestuur De Tempel) 
 
Opening en mededelingen 
Lars Harms opent de vergadering om 18.05 uur We zijn een uur eerder begonnen vanwege het feit 
dat we in een andere, grotere ruimte vergaderen. Dit i.v.m. de nieuwe Coronamaatregelen. 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. 
 
Onderhoud en beheer openbare ruimte (op verzoek van Ellen) 
Asfaltwegen. Lars brengt info in van verantwoordelijke collega”:  Eerste week oktober gestart met 
de werkzaamheden aan de N. Beetstraat – J.I. De Haanstraat – JWF Weremeus Buningstraat. 
Hierbij wordt de asfaltdeklaag vervangen. Ook heeft de gemeente Hengelo de Drieneresweg van 
een nieuwe asfaltdeklaag voorzien. Hierbij is de gemeente nog bezig met het afwerken van de 
uitritten naar de bewoners en het afwerken van de bermen. De komende periode gaan we 
gebruiken om de plannen van volgend jaar rond te maken. Op de takenlijst van 2022 staan ook 
weer enkele wegen genoemd, maar is nog niet concreet. Bovendien is mijn collega  afhankelijk van 
zijn budget voor 2022 en mogelijke bijdrages hieruit aan projecten. In de periode maart – april 
2022 is hier meer duidelijkheid over.  

Methodiek wegenonderhoud: Hengelo-breed nagaan waar gemeente asfaltwerkzaamheden gaat 
uitvoeren. Hierbij zijn weginspecties leidend. Aangevuld met info uit de systemen en persoonlijke 
waarnemingen door het jaar heen wordt een programma opgesteld voor het onderhoud van de 
asfaltwegen.  De wegen waar de ‘nood’ het hoogst is (denk hierbij bijv. aan de conditie van de 
asfaltverharding op zich, de verkeersveiligheid, etc.) worden als eerste aangepakt. 
Oppervlakteschade en wegcomfort zijn hierbij iets minder van belang.  



Na afstemming met andere collega’s, wordt het asfalt onderhoudsprogramma vastgesteld. Dit 
ritueel herhaalt zich ieder jaar.  

 
Groen: Ellen geeft aan dat ze op dit moment niet veel meer verneemt over het groenonderhoud. En 
dat er in het verleden wel intensiever contact over was met de gemeente. Lars Harms geeft de tip 
weer een wijkschouw te organiseren en met het verzoek dit dan op te pakken via de wijkraad.  
Vlinder – en bijenstroken: Eva vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn wanneer een bewoner een 
perkje heeft naast zijn woning en dit wil onderhouden. H.W. van de gemeente geeft aan dat dit om 
een buurtbonaanvraag ging en dat er met bewoner afspraken over gemaakt zullen worden.  
Gebruik achterpaden (vuilcontainers etc.): Ellen geeft aan dat er veel containers in de achterpaden 
staan. Dit kan gevaarlijk zijn met een noodsituatie. Ellen vraagt of hier iets aan gedaan kan worden. 
Benno Snuverink (Welbions) geeft aan dat bewoners hier op aangesproken kunnen worden. Wouter 
Hijlkema (politie) geeft aan dat deze waarneming een zeer lage prioriteit heeft bij de politie en dat 
hier niet op wordt gehandhaafd. Lars Harms verwacht dat dit ook geldt voor de gemeentelijke 
toezichthouders. 

 
Ontwikkelingen rond Winkelcentrum (o.a. containers, parkeerplaatsen, vergunningen). 
Roy deelt aan de deelnemers een luchtfoto uit van het van het huidige winkelcentrum. Roy geeft een 
beknopte uitleg over de herinrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum. Ook zal 
een stukje verkeersveiligheid meegenomen worden in de nieuwe herinrichting zo gaat het om 
bijvoorbeeld fietskruissing PC Hoofdtlaan bij Laan van Driene. Ook zal er aandacht gegeven worden 
aan het herbergen van de winkelwagens en de uitstaling hiervan.  
 
’t Swafert 
Klachten woonkwaliteit en communicatie verhuurder:  Danny Rietman geeft aan dat het ’t Swafert 
nu 50 jaar oud is en dat er op dit moment klachten zijn van bewoners over de staat van onderhoud 
en leefgenot. Hij geeft aan dat er op 11 november een afspraak is met de eigenaar van het ’t Swafert 
en dat er gekeken wordt naar de klachten die bewoners hebben. Er is een enquête gehouden onder 
bewoners en dat zal worden geïnventariseerd.  
Toekomst dienstencentrum:  Joke Brinkman geeft aan ouderen consulent te zijn bij Wijkracht. Joke 
geeft aan als Wijkracht jaren lang actief te zijn geweest in het dienstencentrum. Nu is er besloten 
door Wijkracht om de huur van het dienstencentrum op te zeggen. Dit heeft de maken met de hoge 
huur die de verhuurder vraagt. Joke en Danny wisselen contact gegevens uit zodat ze mogelijk elkaar 
kunnen helpen in het gesprek met de verhuurder.  

 
Ontwikkelingen gebied rond Sportlaan Driene. 
Lars geeft aan dat in het gebied rondom Sportlaan Driene, grofweg begrenst door de PC Hoofdlaan, 
fietspad langs ’t Swafert aan oostzijde en spoorlijn een toekomstvisie wordt opgesteld. Het initiatief 
is hiervoor genomen door ontwikkelaar Trebbe-Leyten) in samenwerking met de gemeente. Denk 
hierbij aan functies zoals zorg, sport, wonen en groen die een plaats in het gebied krijgen of houden. 
Daarnaast zullen ook  een 6/7 tal standplaatsen voor woonwagens in het gebied ondergebracht 
worden. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd. Dit alles valt samen voor dit visiegebied. Is er op 
25 januari nog een politieke markt betreft dit thema waar iedereen naartoe kan.  
 
Activiteiten ouderen en jongeren in de wijk 
Punt ingebracht door Birsel Altin. Vanwege haar afwezigheid wordt dit punt niet besproken . Voorstel 
is dit de volgende keer te behandelen.  
 
Parkeergedrag en te hard rijden Reviusstraat & Staringstraat en andere “politie” zaken 
Wouter geeft aan dat de politie in samenwerking met de gemeente Hengelo en Welbions om te 
kijken waar momenteel de overlast uit bestaat. De input die van de bewoners komt uit deze straat 



wordt  verwerkt in een veiligheidsplan. Uit dit onderzoek is gebleken dat het met name gaat om te 
hard rijden en sluip verkeer. Wouter geeft aan m.b.t. het harde rijden, momenteel meerdere laser 
controles worden gehouden. Tenslotte geeft Wouter aan dat er wat ontwikkelingen zijn geweest 
rondom Sportlaan Driene. Hier is een illegale gokruimte opgerold.  
 
Wij Samen Hengelo; Wijkracht. 
Nihal geeft aan de ondernemers binnen Hengelo te willen betrekken rondom het thema 
eenzaamheid bij mensen. Nihal geeft aan dat juist veel ondernemers eenzaamheid signaleren. Vaak 
horen ze vanuit ondernemers dat ze niet weten hoe ze hier mee om kunnen gaan. Hiervoor heeft 
Wijkracht een signaleringskaart ontwikkeld. Deze zal worden uitgedeeld onder ondernemers. Ook 
zijn er ansichtkaarten gemaakt voor bijvoorbeeld een wandeling. Ook staat er informatie op over 
Wijkracht zodat deze ook kunnen helpen en ondersteunen. Ook zit er een sticker bij die de 
ondernemer op de deur op raam kan plannen zodat mensen kunnen zien dat ze zijn aangesloten. 
Meer informatie is te vinden op de website van Wijkracht over dit onderwerp.  
 
Rondvraag en sluiting 
Jaarlijkse bijeenkomt bewonersorganisaties op uitnodiging gemeente? 
Reactie H.W. notulist / Juridisch medewerker Wijkzaken (gemeente): vanwege de huidige corona 
maatregelen dat er geen fysieke bijeenkomst georganiseerd worden. Eventueel via zoom. Mogelijk 
eind december begin 2022. Uitnodiging volgt nog.  
 
Verder geen zaken meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20:00 uur.  

 
Volgend overleg Wijkplatform:  
Mei 2022. Uitnodiging volgt.  
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Datum gereed 

1 Agenderen jeugdactiviteiten in Groot Driene (B. 
Altin) 

L. Harms April 2022 

2. Uitnodiging bijeenkomst bewonersorganisaties 
heel Hengelo 

H. Wijbrands December of 
begin 2022 

 
 

  

 
 


