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Wijkraad de Bothoven | Openbare vergadering 
 
 
Datum vergadering: 6 april 2022 
 
Aanwezig:   Tom Zwolman (Voorzitter) 
   Elisabeth Odijk (Vicevoorzitter/Penningmester),  
   Marijke van Middendorp (Beheerder) 
Afwezig met bericht: Astrid (Projecten) 
   
Netwerkpartners: Michel Peterinck (Wijkagent),  
   Elisabeth ter Mors (Wijkregisseur),  
   Laurens Ottenschot (Gem. Enschede wijkbeheerder stadsdeel centrum) 
   Anneroos Klaassens (Domijn, wijkbeheerder centrum) 
   Femke Wolbert (Domijn Stagiair)  
   Jorben Koenen (Alifa wijkwerker Centrum – Oost)  
 
Opening door voorzitter: Tom Zwolman, om 19.30 uur. 
Notulist:   Elisabeth Odijk 
Gasten:  Erik Kemp (Gemeenteraadslid) 

 

 
1. Mededelingen: 

a. Tom deelt mede dat er een open agenda wordt gehanteerd en er zal gestart worden met een 
voorstelronde. 
 

2. Open agenda: 
a. Een voorstelronde netwerkpartners waarna Erik Kemp zich voorstelt als nieuw wijkraadslid. Hij 

woont sinds 1,5 jaar in Transburg. 
 

3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 10 november 2021 zijn vastgesteld. 
 

4. Voortgang financiën: 
a. Het overzicht van de financiën 2021 ligt ter inzage en staat online op de website. 

 
5. Ingebrachte agendapunten: 

a. Domijn gaat mensen aanspreken op het schoonhouden van voor- en achtertuinen. 
b. Er staat al maanden een rode auto geparkeerd in de wijk Transburg meldt Bep O.  

Hier wordt naar gekeken. 
c. Nancy M. deelt mede dat het verplaatsen van het hondenveldje akkoord is. 

Anneroos stelt de vraag of het hondenveldje tegen de Performance Factory aan komt te 
liggen en zo ja, is er overleg geweest met Domijn? De mail is doorgestuurd naar Gert Jan K. 
van Domijn. Wachten is op een reactie van Domijn. 
Bep O. denkt dat de honden schrikken van de auto’s etc langs de straat als het veldje 
vlak bij de Hoge Bothofstraat gesitueerd is.  

d. Jorben verteld dat hij over 1,5 maand stopt als wijkwerker.  
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e. Er is op door Nancy M. een wijkschouw in de wijk Transburg gehouden. Er zijn toen meerdere 
punten aan bod gekomen. 

i. Bordje verboden te fietsen i.v.m. veiligheid (Brinkhuisburg). Laurens heeft de intentie 
om, als de middelen ervoor zijn, te kijken wat er gedaan kan worden tezamen met de 
bestrating. 

ii. Parkeerbeheer schrijft boetes uit voor parkeren op parkeervak 43 (Brinkhuisburg). Dit 
is volgens parkeerbeheer geen parkeervak. Er wordt een nr. bewijzering en hekje 
geplaatst om verwarring te voorkomen. Het parkeervak zal niet worden verhuurd. 

iii. De plattegronden in de wijk worden niet verplaatst omdat dit maar een enkele 
melding is. Op dit moment hangt er een plattegrond binnen in het portiek van een 
woning en een plattegrond niet op ooghoogte.  

iv. Verlichting langs het voetpad ter hoogte van de grote speeltuin (Stinsburg) langs de 
Hoge Bothofstraat. Dit is ‘s avonds erg donker. Wijkbeheerder geeft aan dat, wanneer 
deze locatie verlicht is het ongewenste personen zal aantrekken.  

f. Paaltje ontbreekt al tijden inrit naar Tusveldburg vanaf Hoge Bothofstraat. Dit zorgt voor 
onveilige situaties i.v.m. hard rijden meldt Bep O. Wijkbeheerder gemeente gaat ernaar kijken. 

g. Renate M. vraagt of er weer periodieke wijkschouwen kunnen georganiseerd worden. Bij 
voldoende animo wil de wijkraad dit weer oppakken. 

h. Nancy M. deelt mede dat de werkzaamheden van de bestrating Kremersmaten behoorlijk 
uitlopen. Het zou 28 februari klaar zijn. Het zou fijn zijn als de aannemer de bewoners op de 
hoogte houdt. 

i. Afvalprobleem wordt met alle wijkraden aangepakt. Wijkraad binnenstad heeft de regie hierin. 
j. De bingo is een groot succes. Het is een familiebingo die elke laatste zondag van de maand 

wordt gehouden. 
k. De inrichting van het wijkpark aan Hoog en droog en de Beatrixstraat kan worden ingericht. 

Een feestelijke opening zal waarschijnlijk plaatsvinden in juni. Mogelijk is het parkje in mei al 
klaar voor gebruik. 

l. Jorben K. geeft aan dat er ook bij het Ketelhuis een ontmoetingsplek komt. 
 
 

6. Wat er verder ter tafel komt:  
a. Afscheid met bloemen. We bedanken Jorben K. voor zijn inzet als wijkwerker. 

 
 

7. Rondvraag:  
a.  

 
 

8. Sluiting vergadering: 20.21 uur 
 

 


