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Verslag 

overleg bestuur Wijkvereniging Stroom Esch en 

college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Borne 

d.d. Donderdag 15 september 2016 

 

Aanwezig gemeente: Dhr. R. Welten, Dhr. M. Velten, Dhr. M. Kotteman, Dhr. H. 

Mulder, Dhr. G. Nijhof en de Dhr. M. Moddejonge 

Mevr. M. Adams (wijkcoordinator) 

Aanwezig wijkvereniging:  Dhr. F. Edelijn, Dhr. T. Van Mechelen, Dhr. B. Volkers, 

Mevr. G. van Vegchel (notulen) 

 

1. Notulen laatste overleg, d.d. 4 September 2014 

#3 (staat nu op agenda #11) mbt groei vijver 

De begroeiing nu is niet conform oorspronkelijke plan. 

Actie: 

• Momenteel onderzoek vanuit gemeente wat oorzaak is, daarna wordt bepaald 

hoe dit aan te pakken. Wordt waarschijnlijk dit jaar nog meegenomen met 

plan van beplanting. 

 

#4 lege ruimte Dorsmolen 

Actie: 

• Wijkvereniging contact opnemen met nieuwe dorpsmanager 

• Gemeente zet het op agenda bij bestuurlijk overleg gemeente/Welbions 

• Vanuit diverse kanten druk uitoefenen om voortgang te krijgen 

• Misschien ondersteuning mogelijk voor starters, dmv gebruik regelingen? 

 

#8 Hondenbeleidsplan 

Actie: 

• Staat geagendeerd voor 8 November a.s. om vast te stellen. 

• Daarna financiële plaatje, na goedkeuring kan uitvoering gestart worden 

 

#9 klachten afhandeling gemeente 

• App twente milieu wordt aangepast, zodat men ook via de app melding 

inclusief foto kan maken. 

• De afhandeling gaat al beter, maar er is nog winst te behalen mbt 

dienstverlening naar burger toe 

 

• Vanuit gemeente bezig met aantal speerpunten. Moet 1e loket zijn als burgers 

niet weten waar ze moeten zijn. De focus ligt op sturing en training binnen het 

team. 

 

#10 Criteria waarderingssubsidie en reclame heffing 

• Geen aanpassing en ruimte mogelijk binnen huidige regeling 

 

#14a brief bewoners Struisgras mbt bomen 

• 2 weken geleden bericht dat bomen weg gaan. Uit bron van bewoner is 

bevestigd dat er nog een brief naar gemeente onderweg is, mbt de herplant. 

 

2. Uitvoeringsplan van het wijkplan. (Document is bij gemeente bekend) 

a. Verkeersoverlast – laatste gespreksnotitie / update is gestuurd – geen wijzigingen door gemeente 

in document aangebracht. 

Document is in Maart 2016 naar gemeente gestuurd (via M. Moddejonge) en ook 

al doorgestuurd / gereageerd door aantal ambtenaren. 

• Moet ook besproken worden in integraal MT / college om terugkoppeling te 

geven mbt termijn , acties , etc. Daarna naar desbetreffende afdelingen om 

mee te werken. 

Binnen 6 weken ontvangt wijkvereniging via MT bericht of het College het 

uitvoeringsplan onderschrijft. 
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3. Bootcamp plek in de Stroom Esch 

Insteek wordt veranderd naar bootcamp plek gecombineerd met spelen, met 

nadruk op spelen. Plek voor jong en oud om te spelen en bewegen, hetgeen 

verbindend werkt. Overige speelvoorzieningen in wijk zijn voornamelijk voor jonge 

kinderen. 

Momenteel zijn al aantal groepen die in de wijk en bij de vijver bootcamp 

uitvoeren en er is van hen uit animo voor zo’n terrein. Heeft al gesprek 

plaatsgevonden met wijkvereniging/wijkcoordinator/Yalp/gemeente (Gemma).  

Vraag nu: hoe te starten en hoe staat college er tegenover? 

* Sportparkt t Wooldrik => wordt multifunctioneel sportgelegenheid. Daar ligt nu 

focus van gemeente en de werkgroep vanuit sport. 

• Mbt sport => wijkvereniging linken / contact met werkgroep Wooldrik 

• Wijkvereniging inventariseren of er andere behoeftes mbt speelvoorzieningen 

zijn binnen wijk. Dan kan dit meegenomen worden in de te ontwikkelen  

speelvoorzieningen. 

• Terugkoppeling vanuit Marijke Adams mbt ontwikkeling speelvoorzieningen 

 

4. Boris terug naar de Stroom Esch 

Er zijn diverse kultuurhistorische elementen binnen de wijk. Willen ook Boris bij 

vindplek in Cortenstaal. Wijkvereniging wil weten wat college hier van vindt. 

Omarmen ze idee, is plek akkoord, kleine bijdrage? 

• Wijkvereniging eerst sponsoren vinden, als nog klein gat overblijft kan 

gekeken worden naar waarderingssubsidie (via Mirthe Hulst). 

• Wijkvereniging moet idee zelf uitwerken en sponsoren zoeken 

• Gemeente (H.Mulder) checkt (met Hans Weghorst) of plek akkoord is en of er 

eventuele richtlijnen zijn of vergunningen nodig om dit te plaatsen. Deze 

informatie wordt aan wijkvereniging doorgegeven. 

• Wijkvereniging zal ervoor zorgen dat 2 x Boris elkaar versterkt; bijv 1 x 

cultuur en 1 x educatie 

 

5. Ontwikkelingen Hooiberg (Zelfstandig wonen voor volwassen gehandicapten?) 

Gemeente is eerst bezig met pilot in Zonnebloem, hetgeen ruim een jaar geleden 

is gestart. Er zijn momenteel meerdere plannen ingediend, ook voor locatie 

Hooiberg. 

 

6. Looppad / fietspad naar het Dijkhuis, langs dierenparkje. Bij regen een 

catastrofe verbinding voor wandelende ouderen met rollator 

Dit deel is openbare weg en eigendom van ’t Dijkhuis. En er is al eerder een vraag 

over geweest via iemand anders. 

Wijkvereniging kan zelf in overleg met ’t Dijkhuis om verzoek daar neer te leggen. 

 

7. Ondergrondse vuilcontainers in de Stroom Esch. Wanneer? 

Momenteel on hold vanuit de raad. Staat op 8 November op de agenda. 

 

8. Vergunningen beleid m.b.t. jaarlijks terugkerende evenementen. Is het 

niet mogelijk een evenementenvergunning voor meerdere jaren af te 

geven wanneer het evenement niet wordt gewijzigd? 

Op ambtelijk niveau is men terughoudend. Ook in relatie tot eerdere ervaringen 

elders (ongelukken, etc) 

Binnenkort ligt er een regionaal vergunningen beleid ter inzage. Het is dan 

mogelijk om een verzoek in te brengen. Misschien kan het toegepast worden bij 

evenementen met een laag risico profiel. 
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9. Subsidie voor AED houdt in 2017 op. Hoe gaat die verder? M.b.t. kosten 

voor onderhoud en cursussen 

Via kringloop 2 jaar geleden subsidie beschikbaar gesteld. De wijk is zelf 

verantwoordelijk voor onderhoud, etc. Dit valt niet binnen het gemeentelijk beleid, 

cq budget. 

• Voorstel: Marijke Adams checkt met Ellis Stronks of er binnen beleid eventueel 

mogelijkheden zijn om dit aan te passen. 

 

10. Woonwagenlocatie (na afbraak van woonwagen is situatie verslechterd) 

Met omwonenden is regulier overleg vanuit gemeente. Momenteel wacht 

gemeente afronding van lopende zaak mbt afgebroken woonwagen af. Gemeente 

is van mening dat n.a.v. handhavingsplan en de reacties van omwonenden de 

situatie verbeterd. 

 

11. Groen om de vijver (aanwonenden die hebben meegedacht bij de planontwikkeling 

klagen over de forse wildgroei van met name het riet en de begroeiing op het eilandje. 
Wijkvereninging begrijpt de klacht) 

Zie bij agendapunt 1, sub #3 

 

12. Stand van zaken varkensstal / rundveestal Oude Bieffel 

Momenteel nog 2 procedures lopend. Uitspraak rechter mbt varkenshouderij is 

opgenomen in het bestemmingsplan. 

Mbt rundvee is momenteel een bezwaar aangetekend door omwonenden. 

 

13. Rondvraag 

x 


