
Wijkavond

Wijkraad
Centrum Zuid-West

Donderdag 19 april 2018



Hartelijk welkom
 Namens college van Burgermeester en 

Wethouders:
Mevr (Edith) van Spiegel, wijkwethouder in afgelopen raadsperiode 

Mevr (Annette) Nijhuis, wethouder in afgelopen raadsperiode

 Wijk coördinator 
Dhr (Harm) van Rexwinkel

 Projectleider afwaardering N18
Dhr (Peter) Hoomoedt

 Wijkagent
Dhr Albert Steenkamp

 Wijkbewoners



Programma van vanavond

 Inleiding
 De wijk Centrum Zuid-West
 Doel en werkwijze van de Wijkraad
 De website van de wijkraad
 Wat is er de afgelopen tijd gebeurd
 Wijkschouw 6 juni 2017
 Werkgroep bestemmingsplan industrieterrein

Pauze

 Afwaardering N18 / Kon Wilhelminastraat
 Vragen



Negen wijken  
Twee kerkdorpen

De wijk Centrum Zuid-West



Eibergsestraat

Rondweg / Kon Wilhelminastraat

De wijk Centrum Zuid-West

Aantal woningen ongeveer 1000
Aantal bewoners ongeveer 2000



Inleiding

 De wijkavond is een periodieke
bijeenkomst met wijkbewoners en 
vertegenwoordigers van de gemeente

 Laatste wijkavond was in 2015



Wijkraad

Voorzitter: Hans Slot Eibergsestraat
Secretaris: Wim Veldhuis Eibergsestraat
Penningmeester: Patricia Koppelman Blekerstraat
Lid: Marijke Schunselaar Molenstraat
Lid: Hennie Horst Twijnerstraat
Lid: Maarten Sanders Eibergsestraat

Beheer website: Erwin Lankheet

Werkgroep:
Bestemmingsplan industrieterrein



Doelstelling wijkraad

Wijkraad Centrum Zuid-West werkt nauw samen 
met de gemeente Haaksbergen. 

De Wijkraad heeft tot doel om in overleg met de gemeente 
te werken aan een wijk waarin het veilig en prettig wonen is

http://www.wijkraad-czw.nl/index.php/De-wijkraad/rol-wijkraad

Het verbeteren van de 
leefbaarheid in de wijk

http://www.wijkraad-czw.nl/index.php/De-wijkraad/rol-wijkraad


Wat doet de Wijkraad niet

 De Wijkraad houdt zich dus niet bezig met 
het oplossen van problemen/geschillen
tussen bewoners onderling !!

De Wijkraad is er voor de straat en voor de wijk



Hoe werkt de wijkraad?

 Bestuur vergadert 10 x per jaar, meestal 
donderdag avond, 19.30 uur

 Locatie Gemeentehuis

 Agenda, notulen, ingekomen stukken, 
onderwerpen uit de wijk, verslag werkgroepen

 Verschillende werkgroepen, eigen werkwijze, 
meer gericht op specifieke acties, projectmatig



Contact met de wijkraad

Correspondentieadres: 
W. Veldhuis,
Eibergsestraat 93, 
7481HH, Haaksbergen
Tel: 053 5723424

NB: Bombrieven en poederbrieven uitsluitend middels email aan ons sturen

Website: http://www.wijkraad-czw.nl/
Email: info@wijkraad-czw.nl

http://www.wijkraad-czw.nl/


De wijkraad op internet

 Alle informatie op een rijtje

 Adressen, vergaderdata, notulen

 Actualiteiten

 Nieuws van de werkgroepen

 Ruimte voor uw suggesties

http://www.wijkraad-czw.nl/

http://www.wijkraad-czw.nl/










www.wijkraad-czw.nl

Webmaster: Erwin Lankheet

http://www.wijkraad-czw.nl


Waar heeft de Wijkraad zich de 
afgelopen periode mee bezig

gehouden ?



Herinrichting Twijnerstraat



Nu:



Nu:



Plantsoen en speeltoestellen
Molenstraat / ‘t Kempke







Bankjes

Op verzoek van aanwonenden zijn na de 

oplevering nog een tweetal bankjes geplaatst,

Waarvan 1 gefinancierd door de gemeente, 

en 1 door de wijkraad





Herinrichting Eibergsestraat

















 Op verzoek van de aanwonenden wordt
het speelveldje aan de Blekerstraat met 
een extra speeltoestel uitgebreid

 Speelveldje wordt uitgebreid met een
nestschommel, betaald door de wijkraad

Speelveldje Blekerstraat









Nieuwbouw Frankenhuis nadert
zijn eindfase



Nog te bouwen



Speelterrein Frankenhuis

 Verzoek bij gemeente om speelterrein aan te leggen

 Voorstel door gemeente afgewezen

Advies Wijkraad:

Inventariseer op welke lokatie een speelterrein moet
komen en op welke manier deze moet worden ingericht

Leg de uitkomst voor aan de Wijkraad zodat wij met de 
bewoners en de gemeente kunnen proberen om tot een
goede oplossing te komen



Niet alles gaat goed

 Weverstraat is zonder overleg met 
wijkraad en aanwonenden ‘herbestraat’.

 Geen mogelijkheid geweest voor inspraak

 Onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren

 Vanuit de gemeente is toegezegd in het 
vervolg beter te communiceren



Herbestraten Weverstraat



Nu:



WhatsApp buurtpreventie

 In 2015 wens vanuit de wijk om bordjes te 
plaatsen

 Om diverse redenen steeds uitgesteld



WhatsApp buurtpreventie

Al een wens sinds 2015
We zijn nu zover dat tot aanschaf en plaatsing 
kan worden overgegaan



 Waarschuwingsbordjes maken de buurt
niet veiliger !!!!

 Melden van verdachte situaties en 
gebeurtenissen via de WhatsApp-groep
maken een buurt wel veiliger

 Contactpersoon: mevr Silvia Hietbrink

 Internet https://wabp.nl/

WhatsApp buurtpreventie
(WABP)

https://wabp.nl/






Wijkschouw juni 2017

 De gemeente en de wijkraad houden gezamenlijk een 
jaarlijkse wijkschouw. Er wordt dan een traject 
afgesproken dat te voet wordt afgelegd, waarbij 
gekeken naar en gesproken wordt over die zaken die 
door verbetering / verandering de leefbaarheid en de 
veiligheid in de wijk kunnen vergroten. Deze zaken 
worden dan actiepunten, die op de wijkavond aan de 
bewoners worden voorgelegd.

 Uitkomsten wijkschouw zijn na te lezen op de website

Wijkschouw/Wijkschouw Centrum Zuid West 2017.pdf


Wilt U deel uitmaken van de 
wijkraad?

 Kom vanavond langs bij een van ons

 Meldt u aan via de website 

 Neem contact op via email



Werkgroep Bestemmingsplan



Werkgroep Bestemmingsplan

Hebben jullie opmerkingen, suggesties en 
klachten over het industrieterrein dan 
kunnen deze gemeld worden op de site  
www. varck – brammelo.nl



PAUZE

Tijd voor een kopje koffie of ?



Afwaardering N18

 6 September 2017 info-avond bij ‘t Hagen

 2 mei wordt nieuwe N18 opengesteld

 Vervolgens afwaardering ‘oude’ N18

 Wijkraad heeft een aantal voorstellen
gedaan





Mogelijkheden



Kruising Eibergsestraat-
Scholtenhagenweg



Voetgangers-/fietstunnel 
verdwijnt



Alle fietsers en voetgangers naar Park Groot Scholtenhagen, 
de voetbalvelden, hockeyvelden, tennisvelden, 
atletiekbaan, zwembad De Wilder, de schaatsbaan van IJSCH, 
de campinggasten van Camping Scholtenhagen, 
Stien’n Boer en bungalowpark de Buurserbeek, evenals de 
recreatieve wandelaar en fietser vanuit het dorp 
maken gebruik van deze fietstunnel.
In 25 jaar is er nooit sprake geweest van sociaal 
onwenselijke situaties, anders dan af en toe geschreeuw van 
kinderen en het afsteken van een stukje vuurwerk rond de 
jaarwisseling. Nooit is er een ongeluk geweest 
waarbij fietsers of wandelaars waren betrokken. Een veiliger 
manier om de weg over te steken is er niet. 
Sluiting van de fietstunnel zou de totale minachting voor de 
veiligheid van de fietser en wandelaar weergeven

Voorstel van Wijkraad



Sonderenstraat moet volwaardige kruising 
met Kon Wilhelminastraat krijgen



Molenstraat-Irenesingel



Neveneffect bij het ontsluiten van de Sonderenstraat 
en de Molenstraat op de Rondweg





Koningin Wilhelminaviaduct



Verkeersstromingen richting Buurse/Duitse
grens

Enschede-Buurse/Duitse grens
Eibergen-Buurse/Duitse grens
Sluiproute Leemdijk



Onveilige en onoverzichtelijke
punten



Wilhelminaviaduct, gewenste situatie





Rondvraag

 Komt u maar met uw vragen



Centrum Zuid West

Wel thuis!


