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Een nieuw begin 
Na een aanloopperiode van ruim een jaar is in november 2016 de Stichting Wijkplatform 
Helmerhoek opgericht.  
Na het afhandelen van diverse formaliteiten heeft het Wijkplatform begin 2017 de erkenning 
als wijkorgaan gekregen van de gemeente Enschede, met de daarbij behorende rechten en 
financiële ondersteuning. 
 
Vergaderingen 
In 2017 zijn er 7 openbare bijeenkomsten met een reguliere agenda gehouden. 
Daarnaast was er in januari de nieuwjaarsbijeenkomst en in de december de afsluitende 
vrijwilligersavond/kerstborrel, waarbij alle vrijwilligers een kleine attentie hebben ontvangen 
voor hun inzet in 2017. 
 
De in oktober geplande “meet&greet” met alle in de wijk actieve bewoners(groepen) heeft 
geen doorgang gevonden omdat er slechts een zeer beperkt aantal aanmeldingen waren. 
 
In de loop van 2017 is de vaste vergaderavond gewijzigd. 
In verband met geluidsoverlast door overlap met de kaartclub op de maandagavond is vanaf 
mei de bijeenkomst verplaatst naar de dinsdag. 
 
In 2017 zijn tijdens de openbare bijeenkomsten de volgende onderwerpen, al dan niet met 
enige regelmaat aan de orde geweest: 

• Ontwikkelingen betreffende het wijkcentrum 

• Verkeer/parkeren Ravenhorsthoek 

• Jongeren in de wijk (o.a. overlast en plaatsing Kjoep’s) 

• Het Baken (adviespunt voor financiën) 

• Bouw recreatiewoningen bij Het Rutbeek 

• Ontwikkeling voormalig pand Helmerhoekschool 

• Pinautomaat 

• Speelplekken in de wijk 

• Groenonderhoud en maaibeleid 

• Activiteitencommissie 
 
Helaas moeten we constateren dat de al jaren durende verkeersproblematiek rond de 
scholen nog steeds niet is verminderd, laat staan opgelost, dit tot grote frustratie van de 
omwonenden. Het lijkt er op dat de bereidheid om mee te werken aan echte oplossingen niet 
bij alle scholen aanwezig is. 
 
Het in 2016 gestarte adviespunt Het Baken is in de loop van 2017 opgeheven wegens te 
weinig belangstelling. 
 
Rond de zomervakantie moest helaas de Kjoep aan de Disselhoek worden verwijderd op 
basis van overlast in de nachtelijke uren. 
De voorbereidingen voor een Kjoep bij de basisscholen in het centrum van de wijk waren 
eind 2017 nagenoeg afgerond (de Kjoep is medio januari geplaatst) 
 
De activiteitencommissie is, niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de 
vrijwilligers, inmiddels een groot succes. 
Er zijn inmiddels diverse grote incidentele activiteiten achter de rug, zoals het paaseieren 
zoeken, de Buitenspeeldag, Halloween, Sinterklaas en de kerstmiddag, maar er is ook 
gestart met 2 wekelijkse kindermiddagen. 



Zowel de incidentele als de vast activiteiten zijn (zeker wat deelnemersaantal betreft) zeer 
succesvol. 
 
Tussen de openbare bijeenkomsten door vergaderden de 3 bestuursleden maandelijks ter 
voorbereiding van de agenda van de openbare bijeenkomsten en afstemming met 
Stadsdeelmanagement Zuid. 
 
Medio oktober heeft de secretaris van het eerste uur afscheid genomen van het bestuur. De 
penningmeester heeft de daaropvolgende maanden ook als waarnemend secretaris 
gefungeerd, totdat begin 2018 de vacature kon worden ingevuld. 
 
Betrokkenheid functionarissen bij het Wijkplatform: 
De vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement en Stadsdeelbeheer zijn nagenoeg bij 
elke openbare bijeenkomst aanwezig geweest. 
Ook de directrice van basisschool De Sterrenborgh is met enige regelmaat bij de 
bijeenkomsten aanwezig. 
De wijkagent en de jongerenwerker zijn aanwezig op de momenten dat dit nodig is (ze 
worden dan speciaal benaderd), en dat geldt ook voor de functionarissen van 
welzijnsorganisatie Eurus. De reguliere ondersteuning van het Wijkplatform door Eurus is per 
01-01-2017 beëindigd. 
 
Ontwikkelingen betreffende het Wijkcentrum de Helmer 
Medio april dreigde Wijkcentrum de Helmer voor de wijk verloren te gaan. 
Als bestuur hebben we er toen voor gekozen om ook als interim bestuur van De Helmer te 
gaan functioneren en toe te werken naar een nieuwe stichting. Eind december is dit proces 
afgerond en zijn de verantwoordelijkheden overgedragen. 
Al met al is dit een zeer enerverende tijd geweest, waarbij de werkzaamheden ten behoeve 
van het Wijkplatform wel eens in het gedrang kwamen door het vele overleg over het 
Wijkcentrum. 
 
Wijkbudgetten 
Onder de formele verantwoordelijkheid van het Wijkplatform fungeert het Projectteam 
Wijkbudgetten nagenoeg zelfstandig. 
Een van de bestuursleden van het Wijkplatform heeft zitting in het Projectteam, waardoor de 
verbinding is gewaarborgd. 
Het Projectteam heeft zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd aan de 
gemeente (ambtelijk en politiek). 
 
 
 
Communicatie met de wijk. 
Het Wijkplatform probeert om op zo veel mogelijk verschillende manieren contact te hebben 
met de wijk(bewoners) 
Dit gebeurt natuurlijk door het houden van openbare bijeenkomsten, het maandelijks 
schrijven in de wijkkrant en het onderhouden van een website en Facebookpagina. 
Daarnaast hebben we in 2017 ook 2 keer direct het contact met zo veel mogelijk 
wijkbewoners gezocht. 
Zowel in het eerste weekend van juli als tijdens de kerstmarkt hebben we met een kraam in 
het winkelcentrum gestaan om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan. 
 
In juli lag de nadruk op het verzamelen van thema’s en onderwerpen die de wijkbewoners 
belangrijk vonden, evenals op het werven van nieuwe vrijwilligers voor de diverse 
werkgroepen en commissies. 
 



Tijdens de kerstmarkt lag de nadruk op het binnenhalen van wensen en ideeën en het 
nomineren van actieve wijkbewoners. 
 
In de 2e helft van het jaar is een begin gemaakt met het vernieuwen van de website. 
Redenen daarvoor waren de beperkte mogelijkheden van de oude website, en de zeer hoge, 
jaarlijks terugkerende, kosten. 
De ontwikkeling van de nieuwe website kostte nagenoeg het zelfde als de jaarlijkse kosten 
van de oude website, in de jaren daarna betalen we nog maar ongeveer 10% van dat 
bedrag. 
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie fungeert nagenoeg geheel onafhankelijk. 
Er is wel een directe financiële lijn met het Wijkplatform. 
Omdat de commissie voor haar activiteiten afhankelijk is van wijkbudgetten, financiert het 
Wijkplatform de benodigde bedragen voor (na goedkeuring van de aanvraag) voor en 
verzorgt ook de eindafrekening. 
 
Externe overleggen 
Het overleg met Stadsdeelmanagement is in de loop van 2017 gewijzigd. 
Het Wijkradenoverleg Zuid is nagenoeg stil komen te liggen na het afhaken van de 
Stroinkslanden, In plaats daarvan is er een regulier overleg met de wijkregisseur op gang 
gekomen. 
Daarnaast nemen we, sinds de formele erkenning een feit is, deel aan de ACWO, de 
stedelijke Advies Commissie Wijk Organen (in 2017 was dat 2 keer). De presentiegelden die 
we daarvoor ontvangen gebruiken we als onkostenvergoeding voor de bestuursleden. 
Daarnaast heeft de voorzitster deelgenomen aan de klankbordgroep Nieuw Enschedees 
Welzijn en de daaruit voortvloeiende procedure voor de aanbesteding van het 
wijkwelzijnswerk. 


