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Wijkplan Wijkvereniging Stroom Esch 2014-2018            

1. Inleiding 

In het convenant dat de wijkvereniging heeft gesloten met de gemeente Borne staat 

aangegeven dat de wijkvereniging een wijkplan gaat maken.  

Dit  wijkplan is tot stand gekomen met inbreng van het bestuur en de wijkbewoners. De 

wijkbewoners zijn gevraagd verbeterpunten voor de wijk aan te dragen. Verzoeken daartoe 

zijn in de wijkkrant en op de website en Facebook gedaan. 

Het verzoek heeft geleid tot een 15 tal reacties. 

Het bestuur heeft aan de hand van een veelheid van onderwerpen een inhoudelijke 

discussie gevoerd over wat er in het wijkplan beschreven zou moeten worden.  Na de 

uitwerking heeft het bestuur de totale inhoud beoordeeld en vastgesteld. 

Na de ter inzage ronde, die liep van medio Juni tot 25 Augustus 2014, heeft het bestuur het 

wijkplan op 26 augustus 2014 met enkele aanpassingen definitief vastgesteld. 

Als bronnen zijn de website van de wijkvereniging gebruikt,  waarop veel informatie is te 

vinden als ook het visiedocument in het kader van het woonservicegebied Borne  “En noe 

d’ran”,  dat in opdracht van de gemeente Borne en Woonbeheer tot stand is gekomen. Ook 

hebben we gebruik gemaakt van ‘de inspiratiewijzer dagactiviteiten’ van Movisie/Vilans 

2013 en de nota ‘Integraal veiligheidsbeleid 2013-2016’ van de gemeente Borne. 

Ook zijn gesprekken voor input gevoerd met o.a. woonbeheer, de wijkcoördinator, 

wijkbewoners en de wijkraad Bornsche Maten. 

 

2. De wijk en de wijkvereniging 

2.1. De wijk 

De wijk Stroom Esch bestaat uit zo’n 1500 woningen. De eerste woningen dateren uit de 

jaren tachtig. Naast de wijk ligt een klein kantorenparkje.  
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De Stroom Esch wordt door de wijkbewoners als een plezierige woonwijk ervaren. Het 

gevarieerde woningaanbod speelt daarbij zeker een rol.  De ligging dicht bij de snelwegen 

wordt als positief ervaren.  Waardering is er voor het mooie buitengebied.  

Langs de wijk stroomt de Bornsche Beek. 

De wijk ligt aan de westkant langs de provinciale 

weg. De noordkant sluit aan op het 

buitengebied (Groene Poort). 

De wijk de Bornsche Maten is de 

nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van de wijk 

Stroom Esch. Deze wijk is nog volop in 

ontwikkeling. 

 

2.2. De wijkvereniging 

De wijkvereniging Stroom Esch bestaat al ruim 25 jaar. De vereniging heeft in haar lange 

bestaan jaren van ups en downs gekend. Op dit moment kunnen we stellen dat de 

wijkvereniging weer kerngezond is en dat alle activiteiten die worden georganiseerd kunnen 

rekenen op enthousiasme van veel wijkbewoners. 

De wijkvereniging heeft leden. Ongeveer 50% van alle gezinnen is lid . Het lidmaatschap 

bedraagt slechts € 5 per jaar. Het bestuur is voornemens het aantal leden fors te laten 

groeien. We zijn ons nog aan het beraden over de wijze waarop we dat kunnen realiseren. 

Aanvang 2013 is de ouderenvereniging Wanne/Dorsmolen opgegaan in de wijkvereniging. 

De ouderenvereniging is nu werkgroep 50+ geworden en organiseert alle activiteiten voor de 

ouderen. De bestuurlijke taken zijn overgenomen door het bestuur van de wijkvereniging. 

Alle bewoners worden per kwartaal geïnformeerd over de laatste wetenswaardigheden uit 

de wijk door middel van de wijkkrant, die huis aan huis wordt verspreid. Daarnaast maken 

we gebruik van onze website www.stroomesch.nl en de facebook pagina Borne Wijk Stroom 

Esch. 

 

2.3. Het bestuur en de werkgroepen 

Tijdens de jaarvergadering van maart 2014 is het bestuur van de wijkvereniging uitgebreid 

tot 9 personen.  Dit maakt het mogelijk om de bestuurstaken goed onder elkaar te kunnen 

verdelen. 

http://www.stroomesch.nl/
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De verschillende werkgroepen zorgen voor de organisatie van alle activiteiten.   Elke 

werkgroep bestaat uit vrijwilligers die ieder hun steentje bijdragen. 

We hebben de volgende actieve werkgroepen: 

 Eieren zoeken (Pasen) 

 Lampionoptocht 

 Plaatsen goede wensen borden (december) 

 Kerstboomverbranding 

 AED 

 Verkeersregelaars 

 Wijkkrant ( 4x per jaar) 

 Planologie 

 50+ 

 Expositieruimte 

 Nieuwjaarsduik ( 1 januari) 

 Najaarsfestival 

 Kerstmarkt 

 Repair cafe 

 

2.4. De Jaarkalender 

Alle activiteiten van de wijkvereniging zijn opgenomen in een jaarkalender (zie bijlage 1). 

Deze jaarkalender is de laatste jaren door nieuwe activiteiten en door het samengaan met 

de ouderenvereniging Wanne – Dorsmolen fors uitgebreid. 

Bijna dagelijks vinden op dit moment activiteiten plaats in het zaaltje van de Wanne. Dit 

onderkomen is voor de wijkvereniging een uitstekende locatie voor het organiseren van 

bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten m.n. voor de werkgroep 50+. 

Dat de ruimte “om niet” beschikbaar wordt gesteld door Woonbeheer is een plezierige 

bijkomstigheid. 

2.5. Convenant met de gemeente 

In 2011 is het bestaande convenant, dat de wijkvereniging had gesloten met de gemeente 

Borne, aangepast (zie bijlage 2). De aanvullende wensen die de wijkvereniging en de 

gemeente hadden zijn toen in een nieuw convenant opgenomen.  Een belangrijke 

verbetering in het nieuwe convenant is dat de gemeente, veel meer dan voorheen, zich 

heeft verplicht tot goede informatievoorziening naar de wijkvereniging, wanneer het 

ontwikkelingen betreft die betrekking hebben op de wijk. Ook zijn een te maken wijkplan en 

burgerparticipatie als nieuwe onderwerpen opgenomen. De omslag in denken, ook bij de 
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ambtenaren, is een lastig proces gebleken. Zeker in de beginperiode na 2011 is de 

wijkvereniging nog te vaak geconfronteerd met het niet op de hoogte stellen van 

ontwikkelingen/werkzaamheden binnen de wijk.  We kunnen vaststellen dat die 

informatievoorziening vanuit de gemeente nu (2014) beter verloopt. 

De contacten met de gemeentelijke contactpersoon verlopen plezierig en vragen vanuit de 

wijkvereniging worden adequaat beantwoord of doorgeleid naar de betreffende afdelingen. 

Beantwoording vindt over het algemeen binnen enkele dagen plaats. 

2.6. Demografische ontwikkeling/zorg 

Van een nieuwbouwwijk uit begin jaren 80 naar een wijk van nu bijna 30 jaar oud betekent 

grote veranderingen.  Omdat veel jonge gezinnen zich vestigden in de nieuwe wijk Stroom 

Esch hadden de scholen in de eerste 15-20 jaar aan leerlingen geen gebrek. 

Momenteel is echter sprake van daling van het aantal geboorten en  jongeren en sterke 

stijging van het aantal ouderen. De verkoop van woningen komt moeilijk op gang door de 

financiële en economische crisis en er is derhalve weinig doorstroming. We zien  de wijk qua 

samenstelling veranderen. Het is van belang aandacht te hebben voor het juiste evenwicht  

in de opbouw van verschillende leeftijdsgroepen. 

De drie basisscholen hebben te maken met terugloop van leerlingen en ouderen kiezen 

dikwijls bij voorkeur voor appartementen in het centrum in plaats van  in de Wanne (70 

appartementen) en Dorsmolen (83 appartementen). 

De laatste jaren zien we dat jongere alleenstaanden of kleine gezinnen zich vestigen in de 

Wanne en Dorsmolen. Dit komt o.a. door de gunstige huurprijs t.o.v. andere appartementen. 

Woonbeheer geeft aan dat zij van oordeel is dat er op dit moment voldoende 

appartementen voor ouderen in Borne voorhanden zijn.  

Een nieuwe trend is dat ouderen langer in hun eigen woning blijven wonen. Ook het 

kabinetsbeleid om een scheiding aan te brengen tussen wonen en zorg is er debet aan dat 

het aantal verhuisbewegingen afneemt. 

Woonbeheer is overigens voornemens om 8 woningen aan het Baardgras en 18 woningen 

aan de Weerselosestraat te gaan verkopen wanneer deze vrijkomen. 

In de toekomst zal het grootste deel van de zorg plaatsvinden in de thuissituatie. Woningen 

zijn daarvoor niet altijd geschikt. Deze woningen zullen moeten worden aangepast om de 

zelfredzaamheid van de bewoners te ondersteunen.  

In de wijk staan 78 seniorenwoningen die verhuurd worden door Woonbeheer. 
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Het ontwikkelen van collectieve huisvesting voor (zware) zorg op wijkniveau zal op langere 

termijn noodzakelijk zijn. Te denken valt aan b.v. woongroepen en levensloop bestendige 

woningen.  

Door de forse vergrijzing zal de behoefte aan zorg op maat als ook de behoefte aan 

welzijnsactiviteiten  in de wijk gaan toenemen. Opvallend is dat reeds nu in de wijk al relatief 

veel thuiszorg wordt verleend in vergelijking met b.v. een wijk als Letterveld. 

Uit onderzoek blijkt dat de algemene voorzieningen in Borne goed voor elkaar zijn. Echter op 

wijkniveau valt er nog veel te verbeteren. 

Denk bij wonen aan: 

 Levensloop bestendige woningen 

 Kleinschalig wonen 

 Woongroepen 

 Begeleid wonen 

 Uitbreiding voor zware zorgvraag 

 Domotica: Technologie en integratie van diensten t.b.v. een betere kwaliteit van 

             wonen en leven 

Denk bij welzijn aan: 

 Verhoogd niveau van diensten 

 Ontmoeten welzijnsteam 

 Maaltijddienst 

 Hand- en spandiensten 

 Was service   

 Verbreding van scholen 

 Signaleren van eenzaamheid en schuldproblemen 

 Afstemming van speelgelegenheden voor kinderen 

Denk bij zorg aan: 

 Domotica: Technologie en integratie van diensten t.b.v. een betere kwaliteit van 

             wonen en leven 

Overig: 

 Toegankelijkheid ( routes, veiligheid en openbaar vervoer) 

 Vrijwilligerswerk t.b.v. individueel vervoer 
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2.7. Website, Facebook en wijkkrant 

Om alle gezinnen in de wijk zo goed mogelijk te bereiken heeft de wijkvereniging een heel 

fraaie website ontwikkeld. De webbeheerder zorgt ervoor dat deze website altijd actueel is 

en heeft een mailinglist aangemaakt om bewoners  te informeren als er weer nieuws op de 

website is geplaatst. De website bestaat uit een schat van informatie over de wijk, de 

historie, het bestuur, de werkgroepen en alle activiteiten. 

De wijkkrant komt  één keer per kwartaal uit. De wijkkrant is nog niet weg te denken zo lang 

we nog te maken hebben met gezinnen ( vooral ouderen) die niet goed met de moderne 

media weten om te gaan. De wijkkrant wordt huis aan huis verspreid. 

Eind 2013 is begonnen met een facebook pagina van de wijkvereniging. Hierop worden 

alleen korte berichten en foto’s geplaatst van wetenswaardigheden met verwijzing naar de 

website waar uitgebreide informatie  te vinden is. 

2.8. Expositieruimte 

In 2013 is de expositieruimte naast de nu leegstaande ruimte aan de Dorsmolen 

gerealiseerd. Omdat de uitstraling van een deel van de winkel door leegstand erg slecht was, 

is in overleg met Woonbeheer besloten om de ruimte in te richten als expositieruimte voor 

door wijkbewoners en scholen gemaakte kunstwerken of verzamelde spullen. De inrichting 

van de expositieruimte wisselt elke 6-8 weken.  

 

3. Voorzieningen 

3.1. Het voorzieningen niveau 

In de wijk staan drie basisscholen, t.w. de Hooiberg (algemeen bijzonder), de Regenboog 

(VPCO) en ‘t Iemnschelf (RK).  Bij de Hooiberg staat een sportzaal die zowel door de drie 

scholen als sportverenigingen wordt gebruikt. 

Er is kinderopvang en in de Hooiberg is sinds kort Stichting Kids gehuisvest. Er is een 

bloemenwinkel (de Bloemenkoepel), een cafetaria, een dierenpartsenpraktijk, een kapper, 

een viskraam, een rijdende winkel (Hesselink) en een rijdende groenteman (de Betuwe). 

Vanuit diverse woningen worden o.a. de volgende diensten aangeboden: verkoop 

babykinderkleding, catering, kinderkleding outlet, borduurstudio, verkoop 

steigerhoutproducten, schildersbedrijf, inkoop oude metalen, webdesign, huidverzorging, 

hair design, belastingadvies, verkoop relatiegeschenken, zwangerschapsbegeleiding en 
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babymassage, pedicure en massagepraktijk en onderzoek en begeleiding op gebied van 

onderwijs. 

Op dit moment heeft de wijk geen buurtsuper meer. Omdat de laatste buurtsuper SPAR de 

“loop” niet op gang kreeg naar de winkel  is besloten deze super te sluiten. De omvang van 

de winkel bleek te klein en de producten te duur voor een super die concurrerend kan zijn. 

Het ziet  er naar uit dat zich in de wijk geen nieuwe buurtsuper meer zal vestigen.  

Momenteel is de wijkvereniging in gesprek met Woonbeheer, de wijkcoördinator, de dorps 

manager en de bewonerscommissie Wanne/Dorsmolen, enkele aanliggende bedrijven en 

ZZP’ers om te bezien of er voor deze locatie een andere invulling kan worden gevonden. 

Door verschillende wijkbewoners zijn al een aantal suggesties aangedragen. 

a. Geschikt maken voor permanente bewoning 

b. Verzamelruimte voor welzijn van de wijk 

c. Hobbyruimte/atelier met bar  

d. Inloopruimte voor stichtingen 

e. Atelier met  verkoopruimte 

f. Platform creatieve  veilingen, buurtcentrum, cursusruimte 

g. Kleine ruimtes voor ZZP-ers 

h. Workshopruimte voor lokale kunstenaars 

i. Ruimte voor fietsen i.p.v. stallen fietsen in de kelder 

j. Met lage huur toch weer een super 

k. Kleine winkeltjes , shop in shop idee, voor alle Bornenaren 

l. Samenwerking met Twentse Zorgcentra en aanbieders i.h.k.v. WMO 

m. Super opzetten in samenwerking met Avelein en vrijwilligers i.s.m. bestaande super 

n. Doelgroepen, zowel jong als oud, waarvoor wat gedaan moet worden. 

o. Hete luchtballon museum van Ballonmuseum Borne. 

p. Opsplitsen in deel groente en deel broodjeszaak-lunchroom 

q. Gezellig overleg cafe  en/of repair cafe 

r. Verkooppunt producten van boeren uit omgeving b.v. kaas, eieren, groenten  

s. Gezellige ontmoetingsplek/huiskamer als middelpunt van de wijk die het plein meer 

uitstraling moet geven. (zie bijlage 3) 

De wijkvereniging vindt het van groot belang dat zo snel mogelijk de lege ruimte weer wordt 

ingevuld, omdat de winkel op een dominante plek ligt in het hart van de Stroom Esch. Ook 

wordt onderzocht of een klein weekmarktje tot de mogelijkheden behoort. 

Een werkgroep gaat de komende periode de haalbaarheid van de aangedragen suggesties 

onderzoeken. 

3.2. Scholencluster en leegkomende lokalen 

De visie van de gemeente Borne om te komen tot een vijftal scholenclusters (brede scholen) 

ondersteunen we van harte. In de Stroom Esch zien we het aantal geboorten teruglopen en 
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derhalve het aantal leerlingen op de drie basisscholen dalen.  Inmiddels heeft de daling van 

leerlingen geleid tot leegstand van lokalen. De verwachting is dat deze trend zich de 

komende jaren zal doorzetten. 

Overzicht 0-4 jarigen in de Stroom Esch. 

1-1-2009   156 
1-1-2010   141 
1-1-2011   135 
1-1-2012   138 
1-1-2013   138 
1-1-2014   123 

Reden genoeg om in de Stroom Esch op middellange termijn te komen tot een 

scholencluster waarin de drie scholen samen kunnen worden ondergebracht, aangevuld met 

b.v. kinderopvang, Stichting Kids e.d.. 

 

Wij zien mogelijkheden dit scholencluster te realiseren op de locatie Iemnschelf/Regenboog. 

De Hooiberg zou in dat geval geheel moeten verdwijnen.  De wijkvereniging ziet op deze 

locatie het liefst  woningbouw gerealiseerd,  bij voorkeur levensloop bestendige woningen. 

3.3. Voorzieningen jeugd van 12-23 jaar 

Momenteel bezoeken zo’n 40 bezoekers per dag het jongerencentrum in het Kulturhus. Zij  

vallen allen binnen de leeftijdscategorie van 12-23 jaar. Het jongerencentrum functioneert 

goed. Van alle basisscholen in Borne worden de groep 8 leerlingen uitgenodigd om kennis te 

kunnen maken met het jongerencentrum.  De leerlingen krijgen dan ook uitleg over hetgeen 

het activiteitencentrum allemaal voor hen kan doen. 
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De buurtsportcoach bezoekt 1x per week de wijk om er met groepen jongeren te gaan 

sporten. Dit gebeurt op geheel vrijwillige basis. Er zijn momenten dat er goed gebruik 

gemaakt wordt van deze voorziening, maar ook komt het voor dat het aantal deelnemers 

zeer gering is. 

Het aantal jongeren dat nog gebruik maakt van de JOP ligt tussen de 10 en 15. Daarnaast 

bezoeken een onbekend aantal jongeren uit Hengelo ook deze ontmoetingsplek. 

 

Overlast en klachten kunnen worden doorgegeven aan de wijkcoordinator.  

Omdat het aantal jongeren in de wijk Stroom Esch die zoekende zijn naar gezamenlijke  

activiteiten relatief klein is, is de wijkvereniging van mening dat er op dit moment geen 

reden is om voor deze leeftijdscategorie op wijkniveau iets te gaan opzetten. Verwijzing naar 

het jongerencentrum in het Kulturhus ligt dan ook meer voor de hand. 

 

3.4. Openbaar vervoer 

Naast de buurtbus beschikt de wijk nu ook weer 

over een reguliere buslijn. De halteplaatsen zijn in 

overleg met de gemeente en de wijkvereniging 

bepaald. Opgemerkt moet worden dat is 

toegezegd dat er alleen  kleinere bussen zouden 

rijden door de wijk. De halteplaatsen zijn daarvoor 

ook  ingericht. Het valt op dat nog steeds te vaak  

grote bussen door de wijk rijden. 
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4. Ruimte 

4.1. Het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan van de wijk Stroom Esch is in 2012 geactualiseerd.  Deze actualisatie is 

in goed overleg met de wijkvereniging tot stand gekomen. De wijkbewoners zijn door de 

gemeente geïnformeerd tijdens een door gemeente en wijkvereniging belegde bijeenkomst.  

Het uitloopgebied van de wijk is niet bij de actualisatie van het  bestemmingsplan betrokken. 

De wijkvereniging is evenwel van mening dat er uiterst behoedzaam moet worden 

omgegaan met dit uitloopgebied waar vele wandelaars graag hun ommetjes maken.  

 

We vinden het van belang dat ook particuliere eigenaren hun onverharde wegen 

beschikbaar blijven houden voor de wandelaars. Omdat aan de noordzijde het uitloopgebied 

deel uit maakt van de Groene Poort is extra waakzaamheid geboden.  Uitbreiding van b.v. 

intensieve veehouderij op deze locatie vinden we dan ook zeer ongewenst.  

 

4.2. Verkeer en verkeersoverlast 

De huidige verkeerssituatie in de wijk is dikwijls onderwerp van gesprek. Met name de 

toename en overlast van het zeer zware vrachtverkeer door de wijkontsluitingswegen 

Stroomeschlaan en Weerselosestraat zijn een bron van grote zorg. Uit de vele reacties van 

de wijkbewoners die we via de website,  facebook en per e- mail ontvangen komt naar voren 

dat  hier sprake is van breed gedragen zorg en overlast. 
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De Weerselosestraat verdeelt de wijk als het ware in twee delen.  De verkeersintensiteit van 

nu is niet meer te vergelijken met de situatie van zo’n 20-30 jaar geleden. Daarnaast zijn de 

zware voertuigen veel groter geworden en de straten zijn daarvoor niet geschikt. Gevolg is 

dat er door te veel bewoners geklaagd wordt over schade aan de langs de weg geplaatste 

voertuigen (vernielde spiegels)  als ook stuk gereden rotonde, trottoirs en gemeentelijk 

groen. 

Tijdens het overleg met de gemeente, dat in 2014 over deze problematiek is gestart, zijn 

door de wijkvereniging een veelheid van mogelijke maatregelen aangedragen om de 

verkeersoverlast in de wijk in te perken. Vooralsnog verloopt e.e.a. in een constructieve 

sfeer en worden kleine stappen voorwaarts gezet. 

De knip in de rondweg, zo die in de gemeentelijke visie wordt voorgesteld,  zal genoemd 

probleem in onze wijk niet oplossen.  Dat de wijkbewoners van de Bornsche Maten 

aangeven dat door de knip het aantal voertuigen dat door hun wijk zal gaan aanzienlijk zal 

toenemen is evident. Dat de knip ook nadelige gevolgen heeft voor de ontsluiting van de 

wijk Stroom Esch richting de snelweg bij IKEA mag duidelijk zijn.  

Voor de wijkvereniging Stroom Esch hoeft de knip in de rondweg niet door te gaan. Wij zien 

meer voordelen door de situatie te laten zo die nu is (Jasmin-Bontekoe) en ook het deel 

Bontekoe-Platenkamp af te waarderen naar een 50 km weg. 

Een mogelijke knip in de rondweg zal gevolgen hebben voor het deel Bonte Koe-Platenkamp. 

Het ligt voor de hand dat dit deel dan  wordt afgewaardeerd naar een 50 km. weg. Alle  

verkeer dat niet in Borne hoeft te zijn dient na de knip te worden omgeleid via de ZW en NW 

rondweg. Dit betekent evenwel dat voor het zware verkeer in de Stroom Esch, van en naar 

het achterland, geen plek meer is.  Voor dat verkeer zal naar een alternatief moeten worden 

gezocht. Overigens pleiten we reeds nu voor een verbod voor zwaar vracht- en 

landbouwverkeer door de Stroom Esch. Deze optie is vooralsnog niet haalbaar gebleken 

tijdens de overleggen met de gemeente over de verkeersoverlast door de wijk. 

Doel moet immers zijn om zowel voor de wijk Stroom Esch als de Bornsche Maten een goede 

ontsluiting te realiseren en het zware vrachtverkeer uit de beide wijken te weren. 
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De onoverzichtelijke hoek van het verhoogde 

fietspad Oude Weerseloseweg en Blauwgras is 

bron van zorg. Van de direct aanwonenden 

vernemen we dat hier dikwijls kleine 

ongelukken gebeuren die ter plaatse worden 

afgewikkeld. Registratie van deze ongevallen 

vindt niet plaats. 

Over deze kruising vindt overleg plaats met de 

gemeente om te zoeken naar meer veiligheid 

voor zowel voetganger, fietser als automobilist. 

Ook hier kunnen we melden dat er kleine 

stappen voorwaarts worden gezet. 

Snelheid remmende maatregelen bij de drie ingangen van de wijk zien we als een goede 

mogelijkheid om de snelheid van het verkeer in de wijk terug te dringen. 

Goed snoeiwerk is nodig om de onoverzichtelijke hoek aan de Oude Weerseloseweg bij  ‘t 

Iemnschelf weer overzichtelijk te maken. 

Een  grote wens van de wijkvereniging is om het pad langs het Dijkhuis en het dierenparkje 

naar de rotonde Bontekoe deugdelijk te maken voor fietsers, rolstoel en rollator gebruikers. 

Daarvoor is passende verharding  noodzakelijk. De huidige situatie is volstrekt onvoldoende. 

Verhogen van het zebrapad in de Stroomeschlaan (route vanuit de wijk naar de Hooiberg en 

omgeving) zal de oversteek veiliger maken en een snelheid verlagend effect hebben op het 

autoverkeer. Ook zien we graag een zebrapad op de verhoging/drempel bij ‘t Iemnschelf. 

 

4.3. Groenvoorziening en onderhoud 

Op een aantal plekken is de groenvoorziening in de wijk al aangepakt. Verouderde 

beplanting is verwijderd en vervangen door nieuwe. Dat zelfde geldt voor het verwijderen en 

her planten van  bomen langs b.v. de Weerselosestraat en de Stoomeschlaan. Het zijn de 

eerste aanzetten, maar we zijn er nog lang niet. Het is logisch dat in een wijk die inmiddels 

bijna 30 jaar bestaat groene elementen moeten worden verwijderd en vervangen.  

In het Blauwgras wordt nog steeds veel hinder ondervonden van de te grote eikenbomen. Er 

is sprake van worteldruk (vernieling trottoirs en straten) en overlast van blad en eikels (zeer 

hinderlijk voor fietsers en wandelaars). Het is  noodzakelijk dat de gemeente ook hier 

overgaat tot verwijdering en her plant. 
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Op een aantal plekken in de wijk  is het zicht door te 

hoge bossages slecht voor fietsers en automobilisten.  

Het is van belang dat met name op hoeken wordt 

gezorgd voor laag gehouden beplanting om het zicht te 

maximaliseren.  

Bron van ergernis zijn veel te breed gegroeide heggen 

die in het verleden zijn geplaatst op de erfscheiding van 

tuin en openbare trottoirs.  Deze heggen versmallen de 

trottoirs aanzienlijk.  Handhaving van de spelregels  

( 50cm uit de erf grens) is op een aantal plekken 

gewenst. 

 

4.4. Onderhoud algemeen 

In algemene zin is er veel te zeggen over het onderhoud. Onderhoud blijft noodzakelijk om 

de woonomgeving en het leefklimaat aantrekkelijk te houden. 

Te denken valt aan: 

 Herstel parkeerplaatsen waarop  door verzakking bij regen plassen water staan. 

 Herstel trottoirs door wortelopdruk en verzakking 

 Herstel stoepranden door wortelopdruk en zwaar vrachtverkeer 

 Herstel belijning op de doorgaande straten 

 Herplaatsen omgereden reflecterende paaltjes  

 Onleesbare straatnaamborden vernieuwen (proces is gestart) 

 Vuile armaturen van lantaarnpalen schoonmaken 

 Vervangen speeltoestellen kleine speelterreintjes (proces is gestart) 
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4.5. De grote vijver 

Bij de renovatieplannen van de grote vijver is de wijkvereniging als ook een aantal direct 

aanwonenden nauw  betrokken. Een proces dat naar ons idee goed is verlopen. Op een 

informatieavond die hierover is belegd,  hebben de wijkbewoners de plannen kunnen  

inzien. Helaas was daarvoor de belangstelling teleurstellend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen deze plannen worden uitgevoerd in de tweede helft van 

2014.  De wijkvereniging is enthousiast. Dat ook rekening wordt gehouden met de schaats 

(skeeler) vereniging en de Nieuwjaarsduik spreekt ons aan. 

Het realiseren van een aantrekkelijke ontmoetingsplek bij de vijver staat nog op ons 

wensenlijstje.  

Op het grote gazon bij de vijver zien we mogelijkheden voor hondenuitlaat (plek waar 

hondenliefhebbers hun honden even samen kunnen laten rennen en spelen) met daarbij 

noodzakelijk te plaatsen afvalbakken. Wij zien ook de groene ruimte op het kleine 

kantorenpark van de Stoom Esch hiervoor als geschikte locatie. 

 

4.6. De tunnel versus Knip in de rondweg 

De tunnel van de wijk Stroom Esch naar de Bekenhorst is een belangrijke route van wijk naar 

centrum. Door met name rolstoelgebruikers of personen die slecht ter been zijn 

(rollatorgebruikers) wordt de tunnelbak ervaren als een te nemen hindernis. Daarover 

bereiken ons veel klachten.  
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De aflopende hellingen worden als te steil ervaren en de ruimtes voor het snelverkeer als te 

smal. Nog steeds doen zich problemen voor als een automobilist met een te hoog voertuig 

de tunnel wil benaderen. 

De huidige uitstraling van de 

tunnel ziet er triest, smerig 

en verwaarloosd uit.  Een 

opknapbeurt om de tunnel 

weer een nette uitstaling te 

geven is geen overbodige 

luxe. Naar ons idee doet een 

fris kleurtje wonderen. 

Onderzoek om de schuine 

hellingen voor fietser en 

voetganger wat vloeiender te 

laten lopen ( iets ophogen) 

maakt het gebruik van de 

tunnel voor hen 

gebruiksvriendelijker. 

Of op langere termijn de tunnel in zijn geheel kan worden vervangen door een gelijkvloerse 

kruising, zal er aan bijdragen dat de wijk Stroom Esch zich meer verbonden voelt met het 

centrum van Borne. De nu ervaren hinder zal dan tot het verleden behoren.  

Wij zullen moeten afwachten hoe de verdere (politieke) ontwikkeling gaat m.b.t. de knip in 

de rondweg.  (Kleine knip Jasmin-Bontekoe, grote knip Jasmin-Platenkamp of Jasmin-

Platenkamp als geheel afwaarderen tot 50 km weg) en alle vrachtverkeer door zowel NW als 

ZW rondweg.   

Een goede bereikbaarheid van de wijk Stroom Esch ook van en naar de snelwegen moet bij 

alle mogelijke plannen worden gewaarborgd. 

 

4.7. Kantorenparkje 

Op het kantorenparkje dat aansluit op de wijk Stroom Esch staan een aantal fraaie kantoren. 

De uitstraling van deze kantoren als ook de daarbij behorende omgeving ziet er keurig uit en 

is een mooie aanvulling op de wijk. 

Het kantorenparkje is inmiddels geheel bebouwd. 
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5. Overig 

5.1. Historische elementen 

De wijk Stroom Esch heeft een aantal waardevolle historische elementen. We denken hierbij 

aan: 

1. “Boris van Borne”; van deze babymammoet werden enkele jaren geleden 60 

skeletdelen gevonden bij het graven van de vistrap bij het kantorenparkje. Het meest 

volledige overblijfsel ooit in Nederland gevonden. Er staat nu 

een bord met vermelding en informatie. Helaas wordt dit bord 

ontsierd en onduidelijk gemaakt door graffiti. 

2. “De ridder van Borne”; Tijdens graafwerkzaamheden bij het 

speelterrein aan het Hoefblad werd een graf met enkele 

grafgiften gevonden. Er staat wel een aanduiding, maar is 

verwaarloosd. Het plekje zou minstens opgeknapt moeten 

worden en een wat dominanter uitstraling moeten krijgen.  

3. Op een aantal plaatsen in de Stroom Esch zijn vuurstenen 

werktuigen gevonden o.a. bij de hoek 

Weerselosestraat/Kruisselbrink en in de achtertuinen van 

huizen aan de Stroomeschlaan.  

4. Binnen de bebouwing van de Stroom Esch staat nog een boerderij die nog zo goed als 

origineel is. Het betreft Erve Jenneboer. Een informatiebord met iets over de historie 

zou een mooie aanvulling zijn. 

5. Of het “watermachientje” ook wel het gebouwtje van het pompgemaal en de 

achterliggende bezinkingsvijver tot de Stroom Esch behoort of niet, het betreft in elk 

geval een historisch element waarover het Oversticht een rapport gaat maken. 

Onderzocht wordt  wat er met het gebouwtje en de bezinkingsvijver zou kunnen 

gebeuren. Dit rapport wachten we af. 

6. “De sluis”: Bij het viaduct onder de rondweg zouden we kunnen vermelden dat hier 

tot ca. 1890 een schut heeft gestaan om het water in de Bornsche Beek in het dorp 

hoog genoeg te houden voor zowel de scheepvaart (turf, textiel en koloniale waren) 

als voor brand blus water. 

7. “De hoge brug”; In oude verhalen wordt vaak gesproken over de hoge brug. De 

huidige bewoners weten daar vaak niet van. Het plaatsen van een naambordje met 

verklaring zou de huidige bewoners hierop kunnen attenderen. 

5.2. Duurzaamheid 

In toenemende mate zien we woningen met zonnecollectoren in de wijk. Dat is een prima 

ontwikkeling, die wij graag als wijkvereniging ondersteunen.   

Ridder van Borne 
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De wijkvereniging is in 2014 begonnen met een repair café, waar bewoners met kapotte 

spullen naar toe kunnen  gaan. Enkele techneuten trachten deze te repareren. Het repair 

café is elke laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur in het zaaltje van de Wanne. 

Op het plein bij de Wanne en Dorsmolen wordt kleding, glas en plastic ingezameld. 

Papierinzameling vindt maandelijks door de gehele wijk plaats. 

 

Wijkbewoners die initiatieven willen ontwikkelen in het kader van duurzaamheid worden 

door de wijkvereniging doorverwezen naar de Stichting Borne Duurzaam.  Deze stichting 

houdt zich bezig met projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid als ook het 

stimuleren daarvan. De stichting heeft een eigen website www.borneduurzaam.nl 

 

5.3. Integraal veiligheidsbeleid 

De wijkvereniging onderschrijft de veiligheidsagenda zoals die is beschreven in  de nota 

“Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Borne 2013-2016”. 

De gemeente koestert het noaberschap in buurten en wijken om de leefbaarheid en 

veiligheid in de wijken te borgen. 

In de nota wordt vastgesteld  dat anonimiteit in Borne niet veel voor komt en de sociale 

cohesie relatief sterk is.  

Per probleemaanpak  wordt beoordeeld of burgerparticipatie zinvol is of niet. 

In het “Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Borne 2013-2016” staan veel 

verschillende aandachtsvelden. Hiervan hebben o.a. verkeersoverlast, communicatie van 

politie en gemeente naar burger, jeugd alcohol en drugs en brandveilig leven betrekking op 

de wijk Stroom Esch.  

 

http://www.borneduurzaam.nl/
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5.4. Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie werkt als alle direct betrokkenen enthousiast en actief meedoen. Immers, 

het gaat hier om een vorm van vrijwilligerswerk. Ook in het convenant met de gemeente 

heeft de wijkvereniging burgerparticipatie omarmd m.d.v. dat wij kleinschalige projecten 

graag willen ondersteunen als daarvoor voldoende belangstelling is. 

Inmiddels zijn een aantal kleine projecten op basis van burgerparticipatie in de wijk tot stand 

gekomen. Projecten die door alle deelnemers als zinvol zijn ervaren en waar men ook zelf 

voordeel van heeft. 

 

Van direct aanwonenden mag worden 

verwacht dat zij de kleine speeltuintjes in 

hun straat zwerfvuil vrij houden en 

zandbakken controleren op b.v. 

glasscherven. Het zijn immers de eigen 

kinderen die hier gebruik van maken.  

 

Hoe groter een project hoe lastiger het is 

hiervoor deelnemers te vinden. Het gevaar 

bestaat dat de enkelingen  die zich opgeven 

voor een groot project afhaken omdat vele 

anderen  toch niet meedoen. Een voorbeeld 

hiervan is Borne Schoon.  Inmiddels dit jaar 

voor de tweede keer afgeblazen i.v.m. te 

weinig deelname. 

 

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat er binnen de wijk Stroom Esch al erg veel 

vrijwilligerswerk wordt gedaan. Niet alleen binnen de wijkvereniging maar ook daarbuiten. 

De houding van de wijkvereniging  zal derhalve ook in de toekomst positief kritisch zijn t.a.v. 

burgerparticipatie. 

Wijkbewoners voelen zich dikwijls niet netjes behandeld wanneer zij in contact treden met 

de gemeente Borne om een melding te willen doen.  Wij pleiten derhalve voor meer 

duidelijkheid naar burgers waar men met verschillende vragen, klachten of meldingen 

terecht kan. Een meldpunt waarbij de gemeente er zelf  zorg voor draagt dat het betreffende 

onderwerp op de goede plek komt heeft de voorkeur boven de huidige werkwijze die 

onvrede in de hand werkt en burgers weerhoudt een volgende keer weer iets te gaan 

melden.  Dit is niet bevorderend voor burgerparticipatie. 
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5.5. Diversen 

De werkgroep Op Pad heeft in overleg met de gemeente Borne een aantal wandelroutes 

uitgezet in de uitloopgebieden van de wijk Stroom Esch.  De werkgroep heeft daar 

wandelkaarten voor ontwikkeld. 

De aankleding van het winkelplein tussen Wanne en Dorsmolen verdient een opwaardering. 

Met enkele plantenbakken en een paar bankjes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten 

komen we al een heel 

eind.

 

Woonbeheer is verzocht bij de lege winkelruimte enkele lichtarmaturen aan te brengen om 

daarmee het gevoel van veiligheid te vergroten. 

De grote container (jeugdhonk JOP) moet worden opgeknapt.  

De wijk beschikt weer over een wijkagent dhr. Gijs de Jager, waarmee tijdens de 

jaarvergadering van 2014 kennis is gemaakt.  

Twee Boa’s zijn regelmatig in de wijk aanwezig voor toezicht. 

Het aantal klachten over het woonwagenkampje is duidelijk verminderd. De omgeving ziet er 

netter uit en op de straat wordt niet meer geparkeerd. Toezicht en handhaving blijft 

gewenst. 

Verschillende wijkbewoners hebben aangegeven dat er door de wijk verspreid bankjes staan 

die nu niet gebruikt worden. De verplaatsing van de bankjes zal het gebruik ervan 

bevorderen en de wijk aantrekkelijker maken. 
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- Bijlage 1 (3 pagina’s) - 

JAARKALENDER WIJKVERENIGING STR0OM ESCH 2014      

Definitief 

 

Januari 

1 jan. Nieuwjaarsduik vijver Stroom Esch 

11 jan. Kerstboomverbranding 

21 jan. Openbare bestuursvergadering  

27 jan. Redactievergadering  wijkkrant 

30 jan. 50+ werkgroep dia lezing Helmig Klerebezem 

Februari 

Eerste week februari copy inleveren voor wijkkrant 

25 febr. Openbare bestuursvergadering (Uitnodigen werkgroep Paaseieren zoeken) 

28 febr. Uitgifte wijkkrant  vóór de jaarvergadering 

27 febr. 50+ werkgroep Bingoavond 

Maart 

maart. Borne Schoon 

18 maart  Jaarvergadering  

19 maart  Zaaltje de Wanne niet beschikbaar i.v.m. verkiezingen 

25 maart  Overleg wijkplan 

29 maart  Borne Schoon 

 April 

8 april Werkgroep nazomerfestival (vervolgafspraken nog plannen) 

12 april Paaseieren zoeken 

15 april  Openbare bestuursvergadering 

24 april 50+ werkgroep dia Lezing Jan Jans 
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Mei 

20 mei Openbare bestuursvergadering 

22 mei Zaaltje de Wanne niet beschikbaar i.v.m. verkiezingen 

Uiterlijk 21 mei copy inleveren voor wijkkrant 

Juni 

24 juni Openbare bestuursvergadering 

30 juni Uitgifte wijkkrant 

31 juni Overleg verkeersproblemen in de wijk met gemeente 

Juli 

Geen activiteiten 

Augustus 

28 aug. 50+ werkgroep excursie, bestemming nog niet bekend 

September 

2 sept. Openbare bestuursvergadering (uitnodigen werkgroep lampionoptocht) 

28 sept. Estafette Run Borne , altijd laatste zondag in september 

Zomer- of Nazomerfestival 1x per twee jaar (2014) 

25 sept. 50+ werkgroep gezamenlijke activiteit 

Uiterlijk 15 september copy inleveren voor wijkkrant 

Oktober 

7 okt.  Openbare bestuursvergadering (Uitnodigen werkgroep Kerstboomverbranding en Nieuwjaarsduik) 

20 okt. Uitgifte wijkkrant 

30 okt. 50+ werkgroep bingoavond 

November 

 8 nov.  Met Sint Maarten:  Lampionnen optocht  

 ?? nov. Herhalingslessen AED 17.45-22.00 uur 

18 nov. Openbare bestuursvergadering 

27 nov. 50+ werkgroep optreden van Novelle Formule, vocaal kwartet 
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Inleveren copy voor wijkkrant uiterlijk 27 november 

December 

9 dec. Openbare bestuursvergadering 

dec. Kerstmarkt/Kerstfestival 1x per twee jaar (2015) 

 dec. Kerstsfeer in de wijk 

18 dec. Uitgifte wijkkrant 

Attentie vrijwilligers 

Doorlopend geheel 2014 

1. Wisselende inrichting expositieruimte naast de SPAR. (Werkgroep expositieruimte) 

2. Repair cafe, iedere laatste zaterdag van de maand 

3. Activiteiten werkgroep OP PAD 

4. Ontwikkelen van WIJKPLAN 

5. Actualiseren website www.stroomesch.nl door Marjo Kouprie. 

6. Bijhouden FB pagina door Frans Edelijn 

7. Ledenwerving 

8. Overleggen met gemeente  over verkeersoverlast, ontwikkelen Stroom Esch vijver,  Burgerparticipatie, 

nieuwe buslijn door SE enz. 

9. Activiteiten werkgroep planologie (Ben Teerink) (zie ook punt 4) 

10. Activiteiten verkeersregelaars 

11. Materiaalbeheer. 

 

Doorlopend werkgroep 50+ 

Maandagmiddagen van 13.30-16.30 uur Gezellige middag. 

Dinsdagochtenden van 9.30-11.00 uur Koffieochtend 

Woensdagmiddagen van 13.30-16.30 uur Koersbal 

Vrijdagmiddagen 13.30-16.30 uur Koersbal 

Maandelijks elke laatste donderdagavond 18.30-22.00 uur Dia lezingen en voordrachten 

Elke maandagochtend van 9.00 – 12.00 uur: Ochtendgymnastiek (Niet door werkgroep 50+) 

Elke dinsdagmiddag van 12.00-14.00 uur: Eet punt (Niet door werkgroep 50+) 

Werkgroep 50+ vergadert 1x per 6 weken op maandag of dinsdag van19.00-20.00 uur 
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                               Bestuursconvenant 

Ondergetekenden: 

1. de gemeente Borne, vertegenwoordigd door burgemeester de heer R.G. Welten,              

hierna te noemen “de gemeente”, 

2. de wijkvereniging Stroom Esch, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer F. Edelijn, 

hierna te noemen “de wijkvereniging”, 

in aanmerking nemend / overwegend: 

 dat partijen in mei 2008 een bestuursconvenant hebben gesloten met als doel om de 

communicatie tussen het gemeentebestuur en de wijkvereniging meer structuur te geven 

 dat partijen hebben geconcludeerd dat er behoefte bestaat om het convenant te verdiepen 

en aan te scherpen 

 dat de inzet van partijen onverkort blijft om door middel van communicatie, afstemming en 

samenwerking het belang van de gemeente Borne in het algemeen en het belang van de 

wijk Stroom Esch in het bijzonder op constructieve, duurzame en effectieve wijze te dienen 

Daartoe zijn de volgende basisafspraken in dit convenant vastgelegd. 

 

Artikel 1. Wederzijdse contacten. 

Contacten tussen partijen worden op de volgende wijze vorm gegeven. 

a. Ten minste eenmaal per jaar vindt er overleg tussen de wijkvereniging en minimaal twee 

collegeleden plaats over lopende en nieuwe zaken betreffende de wijkvereniging Stroom Esch. 

b. De gemeente stelt van het onder a genoemde overleg binnen twee weken een afsprakenlijst op. 

Voorafgaand aan elk overleg spreken partijen af of er een verslag wordt gemaakt en wie zorgt 

voor de verslaglegging. 

c. Indien een van de partijen dat wenst, wordt tijdens dit gesprek een afspraak gemaakt voor een 

rondgang door de wijk. 

d. De in de wijk levende vragen en wensen worden gecommuniceerd met een door het college 

aangewezen en geautoriseerde ambtenaar. Indien vanuit de wijkvereniging behoefte is aan 

- BIJLAGE 2 (4 pagina’s)  - 
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overleg over levende vragen en wensen wordt daarvoor met de aangewezen ambtenaar een 

afspraak gemaakt. 

e. De wijkvereniging kan bij de onder d genoemde ambtenaar informatie inwinnen over allerlei 

zaken die de wijk betreffen. Deze ambtenaar is voor de wijkvereniging de aangewezen 

contactpersoon. 

f. Nieuwe verzoeken, opmerkingen en voorstellen worden door de wijkvereniging schriftelijk bij het 

gemeentebestuur ingediend. Hiervan ontvangt de wijkvereniging binnen tien dagen een 

ontvangstbevestiging. 

Artikel 2. Uitgangspunten wijkvereniging. 

In alle overleg met de gemeente zal de wijkvereniging zich laten leiden door de in haar 

verenigingsstatuten vermelde doelstellingen. In artikel 4 van de verenigingsstatuten staat: 

De wijkvereniging heeft statutair ten doel: 

Het behartigen van de belangen van de leden voor zover deze belangen betrekking hebben op 

de woonomstandigheden in de wijk Stroom Esch en een collectief karakter hebben. 

Bij eventuele ingrijpende structuurveranderingen in deze wijk, voorgenomen door de 

gemeente of een ander overheidsorgaan vindt overleg plaats met dit bestuursorgaan of deze 

bestuursorganen teneinde zoveel mogelijk de collectieve belangen van de leden zeker te 

stellen, te waarborgen en te verdedigen. 

Het vergroten van de onderlinge saamhorigheid tussen de wijkbewoners. 

De wijkvereniging tracht dit doel te bereiken door: het bundelen en groeperen van de 

verschillende behoeften, het aangaan van overeenkomsten, het onderhouden van contacten 

met personen en instellingen, die naar aard en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren 

tot realisering van het verenigingsdoel. 

Artikel 3. Zienswijzen en leefbaarheid. 

a. Over algemene zaken aangaande de leefbaarheid (algemeen belang) van de wijk Stroom Esch 

met aanliggend buitengebied, die niet middels de wijkvereniging, maar via organisaties of 

particulieren bij de gemeente worden ingebracht, wordt de wijkvereniging bij ontvangst daarvan 

door de gemeente geïnformeerd. 

b. Over zaken aangaande de leefbaarheid (algemeen belang) van de wijk Stroom Esch met 

aanliggend buitengebied, die op initiatief van de gemeente worden ontwikkeld, wordt de 

wijkvereniging reeds bij het ontstaan van die initiatieven door de gemeente geïnformeerd. 

c. Met betrekking tot zaken als onder b. bedoeld, wordt de wijkvereniging telkens tijdig in de 

gelegenheid gesteld (ook ongevraagd) om haar zienswijze over de kwaliteit van de leefbaarheid 

aan de gemeente kenbaar te maken. Hierbij kan de wijkvereniging ook suggesties voor 

verbeteringen, veranderingen en oplossingen voorleggen. 

Artikel 4. Beleidsterreinen. 
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Over het organiseren van informatie- en/of  inspraakbijeenkomsten wordt door de gemeente  in 

principe tenminste vier weken voor de geplande datum met de wijkvereniging gecommuniceerd. 

Bestemmingsplannen. 

Met betrekking tot het tot stand komen van een nieuw bestemmingsplan aangaande de wijk Stroom 

Esch (zowel voor woningbouw als voor bedrijfsterreinen), als ook de herziening van het 

bestemmingsplan, worden de navolgende procedureafspraken gemaakt. 

a. Elk door de gemeente ontwikkelde conceptplan wordt reeds in de voorontwerpfase 

toegezonden aan de wijkvereniging. 

b. De inspraakreactie van de wijkvereniging wordt binnen de daarvoor aangegeven wettelijke 

inzagetermijn bij de gemeente schriftelijk ingediend. 

c. De wijkvereniging ontvangt tijdig een met redenen omklede en beargumenteerde reactie van 

de gemeente op de door de wijkvereniging ingediende inspraakreactie. 

d. De wijkvereniging ontvangt een definitief ontwerp, zoals dat in procedure is gebracht 

Daarnaast streeft de gemeente er naar om de wijkvereniging vroegtijdig te informeren en waar 

mogelijk te betrekken bij alle ruimtelijke ontwikkelingen rond de wijk Stroom Esch. 

Welzijn, sport, cultuur en onderwijs. 

Bij voorgenomen aanleg, wijziging, renovatie of beëindiging van voorzieningen op genoemde of 

andere beleidsterreinen zal het gemeentebestuur de wijkvereniging tijdig in de gelegenheid stellen 

om haar zienswijze ter zake te geven. 

Openbare werken. 

Bij voorgenomen aanleg, wijziging en/of renovatie van wegen, straatmeubilair, openbare 

plantsoenen en/of openbare speelgelegenheden zal het gemeentebestuur de wijkvereniging tijdig in 

de gelegenheid stellen om haar zienswijze ter zake te geven 

Artikel 5. Burgerparticipatie. 

a. De gemeente  gebruikt  (vormen van) burgerparticipatie om inwoners bij nieuwe plannen en 

initiatieven binnen de wijk te betrekken.  

b. De wijkvereniging vervult waar mogelijk een actieve en ondersteunende rol bij het stimuleren 

van betrokkenheid en het verkrijgen van draagvlak. 

c. De wijkvereniging onderzoekt de mogelijkheid en haalbaarheid om samen met wijkbewoners en 

in samenspraak met de gemeente een wijkplan / uitvoeringsplan voor de Stroom Esch op te 

stellen. Dit plan kan dan als bijlage aan dit convenant worden toegevoegd. 

 

Artikel 6. Communicatie met de bewoners van de wijk. 
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a. De gemeente en de wijkvereniging streven, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, 

naar een zo optimaal mogelijke communicatie met de wijkbewoners.  

b. Partijen informeren elkaar over en weer in een zo vroeg  mogelijk stadium over nieuwe 

ontwikkelingen, plannen en ingrijpende uitvoerende werkzaamheden. 

c. De gemeente draagt er zorg voor dat bij werkzaamheden in de wijk, waarvan de gemeente op de 

hoogte is en die tot overlast kunnen leiden voor de wijkbewoners, tijdig en inhoudelijk, door 

middel van de gebruikelijke kanalen, zoals de gemeentepagina, de website en in uitzonderlijke 

gevallen door middel van huis-aan-huis berichtgeving, met direct betrokkenen wordt 

gecommuniceerd. Ook de wijkvereniging wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

d. De wijkvereniging zet zich in om gemeentelijke informatie die voor de wijk Stroom Esch van 

belang is ook via haar eigen kanalen, zoals de website, de wijkkrant en het eigen netwerk, te 

communiceren met de wijkbewoners. 

Artikel 7. Maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het voorzieningenniveau van de wijk zal moeten worden aangepast aan de leeftijdsopbouw van de 

bewoners. Dit kan leiden tot het beëindigen van voorzieningen die voorheen noodzakelijk waren en 

die moeten worden vervangen door nieuwe voorzieningen waar door veranderde leeftijdsopbouw 

(vergrijzing) van de wijk wel behoefte aan is. Overleg over deze ontwikkelingen, de consequenties en 

de maatregelen vindt jaarlijks plaats in het overleg tussen de wijkvereniging en de gemeente. 

Artikel 8. Vertegenwoordiging. 

De wijkvereniging is er zelf voor verantwoordelijk dat standpunten van de wijkvereniging worden 

gedragen door de wijkbewoners. De wijkvereniging bespreekt onderwerpen de wijk aangaande altijd 

in openbare vergaderingen. 

Artikel 9. Bijdrage gemeente. 

De wijkvereniging ontvangt jaarlijks een bijdrage in de kosten die in het kader van dit convenant door 

de wijkvereniging worden gemaakt. 

Artikel 10. Naleving van het convenant. 

In het jaarlijkse overleg van het gemeentebestuur en de wijkvereniging zal de uitvoering van dit 

convenant aan de orde worden gesteld. Zo nodig kan dit leiden tot aanpassing. 

Aldus overeengekomen en getekend te Borne op : 12 maart 2012 

Namens de gemeente Borne,    Namens de wijkvereniging Stroom Esch, 

 

R.G Welten      F. Edelijn 

Burgemeester      Voorzitter 
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- BIJLAGE 3 (6 pagina’s) – 

 

Ontmoetingscentrum in de wijk Stroom Esch op  de locatie van 

de voormalige buurtsupermarkt.  

Idee ingebracht door Angèle Thasing, Helmgras 22, 7623EG Borne 

Tel 0742670250. 

Werkzaam als begeleider en coördinator welzijn activering bij Carintreggeland op Wijkdagvoorziening de Windhoek in Hengelo 

 

Het idee 

Een duidelijk zichtbaar en gezellig ontmoetingscentrum/huiskamer op de plaats van de buurtsuper als 

middelpunt van de wijk. De ruimte onder de Wanne, waar al verschillende activiteiten plaatsvinden, 

is klein en verstopt. Een uitbreiding zou meer mogelijkheden bieden. Denk bijv. aan een groter eetpunt 

waar verse maaltijden kunnen worden gekookt en geserveerd voor mensen uit de wijk. 

 

Waarom dit idee 

Er wonen veel ouderen in de wijk. Gezien de toename van langer thuiswonende ouderen die sociale 

contacten zoeken of afhankelijk worden van georganiseerde dagbesteding verwacht ik dat de vraag 

naar een prettige dagbestedingsruimte in de buurt zal toenemen. Een gezellige uitnodigende plek 

midden in de eigen vertrouwde wijk met bekende mensen. Ook gunstig op korte afstand in verband 

met vervoerskosten die zwaar drukken op het  WMO budget.  

 

Een nieuwe locatie in de oude ruimten van de supermarkt is goed zichtbaar en open door grote 

ramen. Daarom heel uitnodigend en toegankelijk. Er is ruim parkeergelegenheid en een bushalte 

aanwezig. 

Het voegt leven toe aan een inmiddels doods plein. Al helemaal als er een stukje groenere 

buitenruimte bij gerealiseerd kan worden. 

Wij hebben een actieve wijkvereniging met een werkgroep 50+ die mogelijk samen met een 

professionele zorgaanbieder en andere maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Ouderen, Bureau 

vrijwilligerswerk en Steunpunt mantelzorg samen kan werken in een multifunctionele locatie. 

Samen werken aan de nieuwe participatiemaatschappij en goede zorg in de wijk. 

Het lijkt mij een prachtplan waar ik graag aan wil bijdragen. 

 

Dit idee sluit ook gedeeltelijk aan bij het idee van Greta Sierink 
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Bijlage: informatie samengesteld uit de Inspiratiewijzer dagactiviteiten Vernieuwing van 

dagactiviteiten in groepsverband  © MOVISIE / Vilans 2013 ter ondersteuning en inspiratie 

 

Achtergrond informatie samengesteld uit de Inspiratiewijzer dagactiviteiten 

Vernieuwing van dagactiviteiten in groepsverband  © MOVISIE / Vilans 2013 

 

Het gedachtegoed van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl:  

Daarin staan zelfredzaamheid en participatie centraal en verschuift het perspectief van een 

verzorgings-  naar participatiemaatschappij.  Gemeenten en aanbieders staan voor de uitdaging om 

lokaal of regionaal een palet aan dagactiviteiten te organiseren dat inspeelt op de mogelijkheden van 

mensen, toegankelijk en aantrekkelijk is, of zij nu wel of niet geïndiceerd zijn en of zij nu een smalle of 

bredere beurs hebben. Wanneer de extramurale begeleiding straks volledig  onder de 

verantwoordelijkheid van gemeenten valt, streven gemeenten ook naar een goede balans tussen 

professionele en informele inzet bij de begeleiding. 

    

Budgetkortingen 

Er is ook een andere reden waarom vernieuwing in dagactiviteiten nuttig en noodzakelijk is. De 

decentralisatie van extramurale AWBZ-begeleiding naar gemeenten zal naar verwachting gepaard 

gaan met een bezuiniging van circa 25 procent, terwijl er tegelijkertijd door het doorzetten van 

scheiden van wonen en zorg, meer ouderen met beperkingen thuis blijven wonen. Ook is sinds 1 

januari 2013 meer dan 50 procent bezuinigd op de vervoerskosten naar dagactiviteiten.  

 

Kansen en vraagstukken 

Kortom: er liggen kansen voor ontwikkeling en innovatie, maar er ligt ook een complexe uitdaging.  

Waar liggen mogelijkheden en wat zijn de grenzen? Gemeenten en aanbieders komen voor vragen te 

staan als: Hoe organiseren we met veel minder geld voor meer mensen – in elk geval voor ‘iedereen 

die dat nodig heeft’ – een passende dagbesteding? Hoe gaat de toeleiding naar en de toegang tot de 

dagactiviteiten er uit zien?  

Aanbieders in welzijn en zorg onderzoeken bijvoorbeeld hoe zij elkaar kunnen aanvullen bij het 

organiseren van dagactiviteiten en wat dit betekent voor competenties van hun medewerkers en van 

vrijwilligers.  

Burgers zullen meer dan nu, zo wordt verwacht, zelf ook regie nemen in het organiseren van 

dagactiviteiten.  

 

Wijkgericht  werken is een belangrijk onderdeel van het concept van “de Huiskamers van de Buurt” 

(zie voorbeelden): door een veilige en toegankelijke plek te bieden in de nabijheid van de 
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woonomgeving, durven mensen een eerste stap te zetten om uit hun isolement te komen. Beoogd 

resultaat is een springplankeffect: deelnemers wagen de sprong naar andere activiteiten en 

voorzieningen in de buurt en vergroten langzamerhand hun actieradius. Voor sommige deelnemers 

leveren de Huiskamers nieuwe sociale contacten in de wijk op, die zij ook buiten de dagactiviteiten om 

onderhouden. 

 

Voordelen wijkgerichte aanpak 

Voor het organiseren van dagactiviteiten op wijkniveau is een aantal redenen: 

- Het is een schaalniveau dat herkenbaar is voor bewoners en cliënten. Dagactiviteiten in de 

wijk zijn  vaak laagdrempeliger, doordat het vertrouwder is. 

- Veel cliënten van dagactiviteiten zijn fysiek of sociaal beperkt mobiel. Hun actieradius en 

participatiemogelijkheden liggen vooral in de wijk. Door deelname aan dagactiviteiten in de buurt 

kunnen zij hun sociale netwerk uitbreiden. 

- Op dit schaalniveau is het gemakkelijker om vrijwilligers te betrekken uit de buurt, de wijk of 

het dorp. Dit kan zelfs overgaan in een vorm van zelforganisatie. 

- Het is een schaalniveau waarop samenwerking tussen zorg en welzijn, met wijkbewoners en 

andere organisaties goed te organiseren is. Het is makkelijker afstemmen met andere accommodaties 

en voorzieningen in de wijk. 

- Wijk- of dorpsbewoners en professionals van andere wijkvoorzieningen (bijvoorbeeld 

wijkverpleegkundigen en opbouwwerkers) signaleren eerder of iemand gebaat zou kunnen zijn bij 

dagactiviteiten. 

- Werken op dit schaalniveau bespaart vervoerskosten. 

 

Om wie gaat het? 

Binnen de Wmo maken vooral mensen met lichtere beperkingen gebruik van dagactiviteiten. Binnen 

de AWBZ gaat het om mensen met matige of zware beperkingen 

 

Doelstellingen Wmo: activeren en meedoen 

Vanuit de Wmo worden dagactiviteiten vooral voor ouderen met sociale problematiek gesubsidieerd. 

Het gaat vaak om ouderen die dreigen te vereenzamen maar nog geen of weinig zorg nodig hebben. 

Dagactiviteiten voor deze groep hebben als doelstellingen: het activeren, het kunnen meedoen aan 

activiteiten met anderen en het stimuleren van onderlinge contacten. Participeren in de samenleving 

en actief blijven staan centraal. Dagactiviteiten worden vaak aangeboden door welzijnsorganisaties. 

Ouderen nemen een aantal dagdelen per week deel óf doen mee aan losse activiteiten. Voorbeelden 

zijn gezamenlijk koffie drinken, bewegen voor ouderen, biljarten, uitstapjes.  Voor deelname is 

(meestal) geen indicatie nodig.   

  

Doelstellingen AWBZ: opname of verwaarlozing voorkomen 
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Voor dagactiviteiten die uit de AWBZ worden gefinancierd, moeten mensen een indicatie ‘begeleiding 

groep’ hebben. Het doel van de functie begeleiding is het handhaven of bevorderen van de 

zelfredzaamheid. Dit moet voorkomen dat mensen zich zelf verwaarlozen of naar een instelling 

moeten verhuizen. De Nederlandse Zorgautoriteit benoemt in de prestatiebeschrijving de volgende 

doelen van dagactiviteiten:  

- verlichting van sociaal isolement  

- ondersteuning bij de dagbesteding 

- handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren,  op verantwoorde wijze in de 

vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen 

- voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, het 

stabiliseren van functioneren en voorkomen van verergering van klachten 

- leren omgaan met fysieke en/of cognitieve beperkingen 

- verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers, vermindering van de belasting van 

mantelzorgers 

- overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening. 

Inspirerende praktijkvoorbeelden 

 

Dorpsdagvoorziening De Ankerplaats in Peel en Maas 

Deze dagvoorziening is door inwoners van het dorp Grashoek zélf opgezet. Onder het dak van 

een multifunctionele dorpsaccommodatie vinden tal van activiteiten plaats. Deelnemers krijgen een 

persoonlijk arrangement, waarbij AWBZ- en Wmo-middelen ontschot kunnen worden ingezet.  

De betrokken bewoners van het dorp organiseren beheren de dagvoorziening en regelen zelf de 

zorginkoop met zorgkantoor en gemeente.  

 

 

Huiskamers van de Buurt in Amsterdam 

De tien Huiskamers van de Buurt in Amsterdam zijn een initiatief van Combiwel, maar inmiddels 

wordt met diverse zorgaanbieders in de ouderenzorg en ggz samengewerkt. Het laagdrempelige 

en open karakter van de huiskamers maakt dat buurtbewoners met en zonder beperkingen elkaar 

leren kennen en gaan ondersteunen. Op sommige plaatsen is sprake van een combinatie van 

financiële middelen uit AWBZ en Wmo. 

 

Huiskamers van de Buurt heeft een eigen plek én maakt gebruik van voorzieningen in de buurt. De 

huiskamers zijn gevestigd in bijvoorbeeld een buurthuis of zorgcentrum. Cliënten en 

buurtbewoners kunnen vrijblijvend binnenlopen, waardoor nieuwe sociale netwerken ontstaan. De 

activiteiten in de huiskamer zijn aanvullend op wat er in de wijk al gebeurt. Een paar voorbeelden: 

- Rob, 56 jaar, GGZ problematiek. Is via Huiskamers van de Buurt vrijwilligerswerk gaan 

doen op de poezenboot. Kwam vroeger zijn huis bijna niet uit.  



WIJKPLAN 2014 – 2018 (versie 1) 
Vastgesteld d.d. 26 Augustus  2014 

33 

- Eduard, 71 jaar, vereenzaamd na overlijden van zijn vrouw. Komt af en toe een uurtje bij 

de Huiskamer en komt nu elke maand naar het repaircafé om te helpen met reparaties. Hij had 

vroeger een technisch beroep. 

 

Odensehuis in Amsterdam, Groningen en Vlissingen 

Dit particulier initiatief biedt in verschillende steden inloopcentra voor mensen met (beginnende) 

dementie, hun mantelzorgers en buurtbewoners. Het  Odensehuis voorziet in de behoefte om te 

blijven deelnemen en bijdragen aan de samenleving, in de behoefte aan informatie en hulp bij het 

omgaan met dementie en aan contact met lotgenoten. Deelnemers bepalen zelf welke activiteiten 

zij willen doen. Zij hebben géén indicatie. Financiering vindt plaats via particuliere fondsen, 

projectsubsidies van gemeenten en eigen bijdragen. 

 

 

Ouderen Soos Oranjehoek in Leidschendam-Voorburg 

In wijkcentrum Oranjehoek organiseert welzijnsorganisatie Woej een aantal dagen per week 

allerlei activiteiten voor ouderen, vaak mensen met lichte psychogeriatrische problematiek. De 

activiteiten vinden tegelijkertijd plaats, waardoor mensen de keuze hebben om deel te nemen aan 

activiteiten die hen het meeste aanspreken. De lunch is gezamenlijk en ook wijkbewoners 

schuiven daarbij aan. Ook mantelzorgers kunnen elkaar hier vinden en bieden elkaar 

ondersteuning. Bekostiging vindt plaats via een Wmo-projectsubsidie en deelnemers betalen een 

beperkte eigen bijdrage. 

 

 

Wijkgericht werken voor mensen met psychische problemen en niet-

aangeboren hersenletsel in Amersfoort  

Wijkbewoners met psychiatrische beperkingen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel die 

(semi)zelfstandig wonen kunnen via de Amersfoortse organisatie Wijk en Psychiatrie (WeP) 

meedoen aan wijk- en welzijnsactiviteiten. Zij vinden daardoor aansluiting bij wijk- en buurtgenoten 

én hun eenzaamheid wordt doorbroken of tegen gegaan. Er wordt gewerkt vanuit de 

krachtbenadering. In vijf gebieden zijn er WeP-teams die deelnemers begeleiden. Deelnemers 

kunnen aansluiten bij activiteiten in alle wijken. In het gebied waar iemand het meest komt of waar 

de klik het grootst is, is het betreffende wijkteam verantwoordelijk. Een deel van deze mensen 

kreeg door de AWBZ-Pakketmaatregel in 2009 geen indicatie voor hulp of begeleiding meer. De 

gemeente stelt vanuit de Wmo middelen ter beschikking. 
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Doelen praktijkvoorbeelden. 

Het meedoen aan dagactiviteiten heeft bij de beschreven praktijkvoorbeelden 

verschillende doelen zoals: een zinvolle invulling van de dag, (langer) zelfstandig 

blijven wonen, het versterken of in stand houden van sociale netwerken en het 

ontlasten van mantelzorgers. 

Ieder project en organisatie formuleert de doelen op zijn eigen manier en heeft soms 

ook nog aanvullende doelen. Zoals het beperken en het gebruik van professionele 

zorg, ontmoeting van gelijkgestemden, kunnen blijven deelnemen aan het 

vertrouwde leven in het dorp en integratie in de wijk. In deze projectdoelen zie je het 

onderscheid tussen WMO en AWBZ verdwijnen. 


