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Vergaderingen 
In 2019 zijn er 8 openbare bijeenkomsten met een reguliere agenda gehouden. 
Daarnaast is er in december de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de afsluitende 
vrijwilligersavond/kerstborrel, waarbij alle vrijwilligers een kleine attentie hebben ontvangen 
voor hun inzet in 2019. 
 
In 2019 zijn tijdens de openbare bijeenkomsten de volgende onderwerpen, al dan niet met 
enige regelmaat aan de orde geweest: 
 

• Ontwikkelingen betreffende het wijkcentrum 

• Presentatie Wijkbudgetten 

• Bert Bennink, informatieverstrekking wijkkrant  

• Verkeersproblematiek 

• Veiligheid en Veiligheidsgevoel bij de wijkbewoners 

• Bewoners initiatief 

• Bestuursleden vergaderen 

• Nieuwe welzijnsmedewerker 

• Betrokkenheid functionarissen bij het wijkplatform 

• Dementievriendelijke gemeente? 

• Bijenhoek 

• Voorzitter afgetreden 

• Eikenprocessierups 

• EHBO-cursus 

• Communicatie in de wijk 
 

Wijkcentrum 
Ontwikkelingen rondom het wijkcentrum hebben in 2019 nog geen duidelijk beeld opgeleverd 
als het gaat om een goede en veilige locatie. Verder leent het wijkcentrum zich niet om 
persoonlijke (privacy wet) gesprekken te voeren, omdat er geen extra kamers beschikbaar 
zijn. Marjan heeft tijdens een van de wijkplatformvergaderingen aangegeven dat zij 
gesproken had met Timo Keuken. De voorzitter gaf aan dat zij opnieuw de knuppel in het 
hoenderhok heeft gegooid m.b.t. het wijkcentrum. De huur is hier veel te hoog en subsidie 
met 18.500 Euro per jaar is al niet toereikend. Laat staan dat het bewonersinitiatief het 
commerciële gedeelte al niet kan volbrengen. De gemeente zou dit verder uitzoeken en op 
de agenda van de Gemeente Enschede zetten.  
 
Presentatie wijkbudgetten 

Saskia van Dijk krijgt het woord en begint aan haar presentatie m.b.t. de wijkbudgetten en 
hoe men deze zou moeten aanvragen. De wijkbudgetten bestaan sinds 2012 en zijn uniek in 
deze regio omdat deze voor en door wijkbewoners wordt gedaan. Inmiddels worden er 
folders rondgedeeld waarin duidelijk de spelregels staan. Ook via de website van ons 
wijkplatform wordt hier aandacht aan besteed. Verder kun je de informatie weghalen bij de 
link “JIJ MAAKT DE BUURT”. De aanwezige wijkbewoners waren zeer te spreken over de 
duidelijke uitleg en spelregels.  
 
Bert Bennink, informatieverstrekking wijkkrant 
Bert Bennink verteld over de wijkkrant ODHG, deze krant wordt voorzien van alle informatie 
die over de wijk de Helmerhoek gaat. Verder worden zaken die in het Wijkplatform overleg 
besproken worden vaak gepubliceerd in de wijkkrant “OM DE HOEK GEKEKEN”, zo is dus 
de krant voor bewoners door bewoners een leuk onderdeel om je informatie uit te 
vinden/halen, die zich in de wijk afspelen. Bert heeft een aanvraag gedaan bij de 
wijkbudgetten om zodoende de krant met een wijkbudget te ondersteunen, deze aanvraag 



boven de 1500 Euro en daarmee moet de vergadering deze aanvraag goedkeuren. Binnen 
de vergadering was er niemand tegen, dus er is unaniem voor gestemd. 
Verkeersproblematiek 
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. Inmiddels kunnen we het anders stellen, en is er een werkgroep opgericht 
samen met de scholen, verkeersdeskundige, gemeente en een aantal buurtbewoners. Deze 
werkgroep zoekt naar oplossingen voor op de korte en lange termijn. 
 
Veiligheid en Veiligheidsgevoel bij de wijkbewoners 
Het jaar 2019 stond voor het Wijkplatform Helmerhoek in het teken van veiligheid en het 
welbevinden van de wijkbewoners in onze wijk Helmerhoek. Dit klinkt tweeledig, maar is dit 
ook zo? Het eerste deel heeft vooral te maken met de veiligheid en gezondheid voor de 
wijkbewoners. Het tweede deel aan veiligheid heeft te maken met het gevoel van veel 
wijkbewoners, dit vanwege enige laster (geluid/lawaai), geweldpleging en braak door 
jongeren.  

Voor het eerste deel hebben Heidi en Sonja zich een aantal maanden ingezet om een 
reanimatiecursus te organiseren. Na het voorbereidende werk en een goedkeuring van de 
wijkbudgettencommissie kon er een datum gepland worden. Op vrijdag 25 januari ’19 is dan 
de dag van de reanimatiecursus. Van de 20 wijkbewoners die zich hebben ingeschreven, zijn 
er 17 wijkbewoners die deelnemen aan de cursus, wat een mooi resultaat is. De cursus 
wordt verzorgd door KNVE Hengelo (Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO).  

In het tweede deel komt het veiligheidsgevoel van de Wijkbewoner voorop te staan. Tijdens 
het eerste wijkplatform overleg van 2019, die overigens goed werd bezocht, vanwege de 
problematiek rondom de jeugd. Naar aanleiding van een gebroken autoruit aan de 
Ravenhorsthoek, was voor veel wijkbewoners de maat vol. Het vermoeden bestaat dat deze 
gebroken autoruit het werk is van een jeugdgroep. Nu hebben de verschillende professionals 
(wijkagent, jeugdwerker en gemeente) een redelijk beeld als het gaat om jongerengroepen, 
echter het blijkt dat onze wijk met enige regelmaat wordt bezocht door jongerengroepen van 
buiten onze eigen wijk. 

Daarnaast wordt onze wijk nogal eens wakker geschud door zwaar vuurwerk, waarvan het 
nog niet geheel duidelijk is waar en door wie dit wordt gedaan. Feit blijft dat dit voor de 
professionals niet altijd gemakkelijk is om alles helder en duidelijk in kaart te brengen. Feit is 
wel, dat wijkbewoners eigen initiatieven gaan ontplooien om de jeugd duidelijk te maken dat 
dit niet langer kan aanhouden. Tijdens het wijkplatformoverleg hebben verschillende 
wijkbewoners zich uitgesproken. Inmiddels hebben de verschillende professionals 
(wijkagent, jeugdwerker en gemeente) de koppen bij elkaar gestoken en zij zijn ervan 
doordrongen dat deze problematiek serieus genomen dient te worden. Wordt vervolgd in de 
komende maanden. 

Bewoners initiatief  

Jeroen (voorzitter) geeft aan dat het bewonersinitiatief niet zonder de subsidie kan, dus 

financieel kan het bewonersdeel niet rondkomen zonder deze subsidie. Daarnaast is bij de 

gemeente aangegeven dat de ruimte niet toereikend is voor 2 activiteiten, tevens is er ook 

geen geluidsisolatie waardoor de benedenverdiepingen last hebben van het lawaai wat 

erboven wordt geproduceerd. I.v.m. de wet op de privacy zijn er geen spreekuren te houden 

omdat de ruimte zich hier niet voor leent.  

 
Op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden wordt ook moeilijk omdat er een 
projectontwikkelaar op de Helmerhoekschool zit die deze grond anders wil gaan inzetten, 
dus deze school/ruimte kan niet worden ingezet als wijkgebouw. Inmiddels is er gekeken 
naar een nieuwe ruimte zoals het oude gezondheidscentrum, waar verschillende ruimtes 
beschikbaar zouden kunnen zijn. Verder valt het op dat de gemeente laat weten dat de oude 
scholen aan de Ravenhorsthoek in de toekomst worden afgebroken en dat hiervoor een 



multifunctioneel gebouw voor terug geplaatst gaat worden. Jeroen spreekt hierover uit dat dit 
een tijdsbestek van 3 à 4 jaar gaat duren. 

 
De mogelijkheden voor alternatieve locatie(s) in de Helmerhoek zijn schaars. Gemeente en 
bewonersinitiatief zijn samen in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. 
Daarnaast zijn de gemeente en het bewonersinitiatief met elkaar in gesprek over wat er 
nodig is om ook in de toekomst een sterk en stabiel wijkcentrum voor de Helmerhoek te 
behouden.  

 
Dit jaar 2019 wordt een start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden van een 
brede gebiedsontwikkeling in het scholengebied aan de Runenberghoek/Ravenhorsthoek. Bij 
dit onderzoek naar een brede gebiedsontwikkeling zullen diverse thema’s (verkeer, scholen, 
park, gezondheidscentrum, wijkcentrum, jeugd) integraal bekeken worden om te kijken of 
door een brede gebiedsontwikkeling de leefbaarheid binnen dit gebied vergroot kan worden. 
Deze gebiedsontwikkeling is een ontwikkeling op de lange termijn (> 5 jaar). 
 
Bestuursleden vergaderen 
Tussen de openbare bijeenkomsten door vergaderden de bestuursleden maandelijks ter 
voorbereiding van de agenda en de afronding van de notulen voor de openbare 
bijeenkomsten. Dennis de Heusden heeft als wijkregiseur opnieuw de afstemming tussen 
bestuur met het Stadsdeelmanagement Zuid opgestart. 
 
Nieuwe welzijnsmedewerkster 
Bertus Siemerink is aangesteld door SVEN  en Bertus stelt zich voor als de nieuwe 
welzijnsmedewerkster van SVEN, de organisatie die vanaf 1 januari verantwoordelijk is voor 
het wijkwerk in Enschede Zuid. Hij heeft contacten gelegd met de actieve bewoners in de 
wijk en zal ook de ontwikkelingen rondom de bijenhoek op zich nemen. De gemeente heeft 
SVEN de opdracht gegeven een Wijkwijzer te ontwikkelen (een soort Informatiepunt) dat 
mogelijk ook een plaats krijgt in De Helmer.  
 
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), dat geldt ook voor de functionarissen van 
welzijnsorganisatie SVEN. 
 
Dementievriendelijke gemeente? 

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met allerlei soorten 
geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee blijven doen in de samenleving. Zo 
kunnen mensen met dementie hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en worden ze 
geaccepteerd door hun omgeving. Een dementievriendelijke samenleving zorgt er ook voor 
dat mantelzorgers zich gesteund voelen. Het concept dementievriendelijke gemeente of 
gemeenschap (DVG) biedt concrete handreikingen en werkt aan concrete acties. Samen met 
o.a. gemeenten, sportclubs, ondernemersorganisaties, lokale Alzheimerafdelingen en 
vrijwilligers willen wij een dementievriendelijke samenleving realiseren. 

  
Wat doet een dementievriendelijke gemeenschap? 
In een Dementievriendelijke gemeente ofwel gemeenschap (DVG) is aandacht voor de 
situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale 
organisaties en partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van 
deze groep kwetsbare mensen vergroot. In tien doelstellingen is geformuleerd waar een 
dementievriendelijke gemeenschap naar streeft. Zo streeft een DVG er onder andere naar 
de kennis over dementie te vergroten en ontmoetingen te organiseren tussen mensen met 

https://www.dementievriendelijk.nl/uploads/media/5b3e1c4a607dc/10-doelstellingen-dvg.pdf?token=/uploads/media/5b3e1c4a607dc/10-doelstellingen-dvg.pdf


en zonder dementie. Zo willen we uiteindelijk taboes doorbreken en eraan bijdragen dat 
mensen veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. 

  
Wat moet je doen om dementievriendelijk te worden?  
Om dementievriendelijk te worden is het belangrijk een lokaal DVG-netwerk samen te 
brengen waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Ervaring leert om daarbij vooral 
gebruik te maken van lokale energie. Breng daarom partijen bij elkaar die al op het thema 
actief zijn of dat willen zijn. Werk samen aan verschillende doelstellingen, en maak de 
beweging groter, met voldoende publiciteit en oog voor volhoudbaarheid van de beweging. 
Zorg ook dat de kennis binnen het netwerk up-to-date blijft en breid het netwerk uit.  Maak 
daarvoor bijvoorbeeld gebruik van kennis- of themabijeenkomsten die bij lokaal, regionaal of 
landelijk georganiseerd worden. 
 
Bijenhoek 
De bijenhoek is al een klein begrip geworden in de wijk Helmerhoek. Dit project is een 
initiatief van de school De Wielerbaan samen met de bewoners uit de Helmerhoek. Door het 
plaatsen van zonnepanelen op de insectentoren, leveren deze stroom voor de waterpomp en 
uiteindelijk dus ook voor de sproeinstallatie. Dit om de gemeenschappelijke moestuin te 
voorzien van water. 
 
De vereniging ’t Helmgras ondersteund dit project door verschillende producten te leveren. 
Verder is de bijentuin nu ook voorzien met druivenranken. De laatste maanden heeft de 
bijentuin veel positieve berichten ontvangen en zijn de verschillende initiatiefnemers 
drukdoende om meer vrijwilligers te werven.  

De scholen op de Helmerhoek zijn bezig om hier een educatief programma op te zetten, 
waardoor de kinderen in een natuurlijke omgeving kunnen leren omgaan met de natuur en 
de producten die de tuin opbrengen. Daarnaast zijn er een aantal Imkers bezig om het 
bijenvolk te onderhouden en uit te breiden.  

De huiskamer en de bijentuin onderzoeken een initiatief of het mogelijk is de huiskamer een 
paar maal per jaar naar de bijentuin te halen (alleen als het weer dit toelaat), hiermee leg je 
een verbinding tussen 2 initiatieven die uit de wijk Helmerhoek komen. Hiermee kunnen we 
veronderstellen dat de bewoners van de Helmerhoek de eigenaar zijn van de bijenhoek, 
waarbij ze zelf de regie hebben om de bijenhoek tot een succes te maken. Educatie, 
participatie en leefbaarheid zijn dan de trefwoorden die goed passen bij het project van de 
bijentuin. Dat we nog lang mogen genieten van de vrijwilligers en de bijentuin. 

Voorzitter afgetreden 
De voorzitter heeft in jullie van 2019 al haar taken als voorzitter neergelegd wegens haar 
moverende redenen. Als bestuur Stichting Wijkplatform Helmerhoek zien we in Heidi 
Niehenker de interim-voorzitter en als zodanig neemt zij de bestuurlijke taken van de 
voorzitter waar. 
 
Eikenprocessierups  
Tijdens het overleg in september zijn er een aantal wijkbewoners aanwezig die ons als 
bestuur Stichting Wijkplatform Helmerhoek een mail hebben gestuurd met de problematiek 
van de eikenprocessierups. Deze bewoners hebben gezamenlijk kosten gemaakt om een 
aantal bomen in de buurt van hun woning processierups vrij te krijgen. Tijdens het overleg 
wordt de vraag gesteld of dit bedrag via de wijkbudgettencommissie teruggehaald kan 
worden. Bijna alle aanwezigen waren het in het overleg eens dat dit een zaak is van de 
gemeente. De bewoners hadden inmiddels ook contact gehad met Andre Hardiek die 
verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. Andre zou uitzoeken waarom de prioriteit van 
ontruimen van de processierups hier op de Helmerhoek veel minder was dan in andere 
stadsgedeelten. De overlast van de processierups wordt als ernstig ervaren, waarbij de 
volksgezondheid in het geding komt. 
 
 

https://www.dementievriendelijk.nl/uploads/media/5b3e1c4a607dc/10-doelstellingen-dvg.pdf?token=/uploads/media/5b3e1c4a607dc/10-doelstellingen-dvg.pdf


EHBO-reanimatie cursus   

De wijk Helmerhoek is weer een stuk veiliger geworden, in de maand november 2019 is de 
reanimatie/AED-cursus gehouden. De gegevens van de aangemelde deelnemers zijn 
doorgestuurd naar de organisatie die de gehele cursus op deze avond heeft verzorgd. De 
herhalingen van deze 2 groepen vinden plaats in januari en november van 2020. 
 
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 2019 ook 1 keer direct het contact met zo veel 
mogelijk wijkbewoners gezocht. Dit is gedaan tijdens de kerstmarkt, hier hebben we met een 
statafel in het winkelcentrum gestaan om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan. 
Daarnaast hebben we een enquête gehouden tijdens de kerstmarkt, hier lag de nadruk op 
het binnenhalen van wensen en ideeën. Bewoners die de enquête hadden ingevuld maakten 
kans op een cadeaubon ter waarde van 50 euro. 
 
 
 
 
 
 
 


