
   
Verslag collegebezoek buurtvereniging Herike Elsen 

 
Datum: 28 juni 2016 
Locatie: School/buurtschapsgebouw Herike Elsen 
 
Opening en uitleg agenda van de avond door voorzitter Rinus Meulman 
 
College en gemeentesecretaris worden voorgesteld door Ellen Nauta 

 Ellen Nauta 
 Wim Meulenkamp 
 Harry Scholten 
 Pieter van Zwanenburg 
 Boudewijn Marinussen 

 
VEILIGHEID 
Buurtpreventie 
De wijkagent René Nijhuis vertelt over woonveiligheid. Anno 2016 kunnen deuren niet meer 
open (blijven) staan, iets wat voorheen de standaard was. Daarnaast is goed hang en 
sluitwerk van huizen en schuren erg belangrijk om potentiële dieven buiten te houden. 
Noaberschap is belangrijk voor sociale controle en ook tijdens vakanties. Mensen uit de 
buurt weten vaak het beste wanneer iemand zich niet conform de norm gedraagt of als 
iemand er niet thuis hoort. In tegenstelling tot vroeger is het bij elke verdachte situatie 
gewenst om 112 te bellen. Bij minder dringende situaties kan het algemene nummer 0900-
8844 gebeld worden, via beide nummers kom je in contact met de meldkamer. 
Samenwerken is een goede manier voor het verbeteren van de sociale controle en sociale 
veiligheid. Hiervoor is buurtpreventie in de vorm van een WhatsApp groep een goed middel.  
Daarnaast kan er bij Noaberbouw preventieadvies volgens het PKVW (Politie Keurmerk 
Veilig Wonen) aangevraagd worden. Tot eind oktober 2016 kan dit nog gratis.  

 

 Kan het bestuur van Herike Elsen iets doen m.b.t. het opzetten van een 
WhatsApp groep? 

Dit wordt door het bestuur meegenomen.  

 Zit de wijkagent ook in de WhatsApp groep? 
Nee het is een burgerinitiatief en dat moet het ook blijven. Een wijkagent is soms ook vrij en 
is dus niet altijd bereikbaar. Soms staat een coördinator van een WhatsApp groep wel in 
direct contact (via de mail) met de wijkagent.  
 
OPENBARE RUIMTE 
Omgevingsvisie 
Wethouder Wim Meulenkamp geeft een presentatie over de Omgevingsvisie. De komende 
jaren zullen boerenbedrijven verdwijnen en bedrijven die blijven bestaan zullen gaan groeien. 
Dit geldt ook voor Hof van Twente. In de komende jaren zal er veel leegstand 
(boerenbedrijven ) komen in het buitengebied. De verwachting is dat tot 2030 meer dan 
300.000 m2 vrijkomt.  
 
De gemeente wil meer woningen in het buitengebied mogelijk maken en proberen het aantal 
(leegstaande) schuren te verminderen. Hiervoor zijn initiatieven als ‘Rood voor Rood’ en 
‘Sloopvouchers’ in het leven geroepen. Deze zorgen voor meer mogelijkheden voor het 
bouwen van woningen in het buitengebied.  



   
 
Een paar mooie voorbeelden voor wonen en bedrijven in het buitengebied zijn de 
knooperven waarbij meerdere mensen samen op één erf wonen en Erve de Worse. 
Erve de Worse is een heel mooi voorbeeld van een bedrijf en de mogelijkheden die er 
geboden worden in de buurtschap Herike Else. 
 
Er zullen na de zomer avonden plaatsvinden die in het thema staan van de omgevingsvisie. 
Volg hiervoor ook de website van de gemeente en het Hofweekblad. 
 

 Sloopvoucher: is het ook mogelijk om van agrarische bestemming naar 
woonbestemming te gaan? 

Hier is nog niet over nagedacht. Deze vraag zal nog beantwoord worden. 
 

 Wat is het prijskaartje van een sloopvoucher? 
Dit wordt pas duidelijk als de handel op gang komt, de prijs wordt bepaald door de verkoper, 
de gemeente heeft hierin geen rol. De ‘markt’ zal zichzelf moeten gaan reguleren. 
 
Bij unieke gevallen zal de gemeente in gesprek gaan voor eventuele maatwerkoplossingen. 
Hiervoor moet je je melden bij de gemeente. Binnenkort gaat de Kanpagne van start. 
Doelstelling van Kanpagne is het beleid beter toe te passen en uit te dragen.  
 
Windmolens  

 Is er nog inspraak vanuit de buurt? Hoe zit het met het plan van de Wolff? 
De Wolff heeft meerdere projecten in Hof van Twente, waarvan er eentje in Elsen is. De 
officiële aanvraag bij de gemeente is nog niet gedaan. De gemeente is wel op de hoogte 
gebracht van de plannen. Daarnaast is ook bekend dat De Wolff nog in gesprek wil gaan met 
omwonenden.  
 
Hoe staat de gemeente er in als geluiden negatief zijn? 
Wij kijken naar het initiatief op zich. Als college en raad hebben we een routekaart gemaakt 
om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit zal neerkomen op 6 á 7 windmolens in Hof van 
Twente. Daarbij zijn de geluiden van omwonenden belangrijk, maar niet leidend. Afstemming 
is belangrijk, het college houdt zich verantwoordelijk voor klimaatvluchtelingen, iets wat in de 
toekomst waarheid zal worden.  

 10 windmolens in Markelo? 
De Wolff heeft het initiatief, het college zal eerst de aanvraag beoordelen wanneer deze 
binnenkomt. Daarna zal het college beoordelen hoeveel windmolens geplaatst kunnen 
worden en waar deze zouden moeten en kunnen staan. Vervolgens zal dit voorstel naar de 
gemeenteraad gaan. De gemeenteraad zal daar op reageren.  

Waarom geen aandelen in windmolens aan de Noordzee? 
Henk Kamp is hier mee bezig.  
 
PAUZE 
 
  



   
ZORG 
Wethouder Pieter van Zwanenburg geeft een presentatie over zorg. Op het moment wonen 
mensen steeds langer thuis, totdat het niet meer kan. Dit is een algemene maatschappelijke 
verandering. De wethouder benoemt dat er te allen tijde de mogelijkheid is om te bellen naar 
de gemeente mochten er vragen zijn. Eén van de grootste problemen wat betreft zorg, is het 
sociale isolement van met name ouderen. De rol van de buurtschap is hierin erg belangrijk. 
 
Als er getwijfeld wordt over WMO, mag de gemeente altijd gebeld worden. Alle zorgtaken 
vallen nu onder Salut. De samenleving is er ook om voor elkaar te zorgen, eigen kracht en 
zelfredzaamheid zijn termen die hier op aansluiten. 
 
Bij jeugdzorg is er één regisseur per situatie. Met het Platform Buurtschappen wordt er 
gesproken over de rol van buurtschappen als het gaat om zorg en jongeren.  
 
GLASVEZEL 
Wim Jansen geeft een presentatie over glasvezel. Hij benoemt dat vele (verschillende) 
partijen gebaat zijn bij het gebruik van glasvezel. O.a. basisscholen en agrarische bedrijven 
zullen veel voordelen ondervinden na de aanleg van glasvezel en het gebruik hiervan. Ook 
kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan mogelijkheden in de zorg via het internet. Het 
internet zal voor iedereen (bedrijven en particulieren) vele malen sneller worden. 
 
De bedrijven waarbij particulieren een abonnement af kunnen sluiten zijn: Cogas, Kabel Infra 
en Buitengebied BV. 
 
Voor de zomer zal de start van de campagne aangekondigd worden. Er wordt nog gezocht 
naar enthousiaste mensen over de aanleg van glasvezel, die zich willen aanmelden als 
ambassadeur. 
Het programma van de campagne ziet er als volgt uit: 
13/07   Ambassadeurs informatieavond 
16/07   Aankondiging start campagne 
29/08 – 01/09  Vier informatieavonden 
05/09 – 09/09   Informatieavond maatwerkadressen (worden specifiek uitgenodigd) 
17/10 – 30/10   Avonden in buurtschappen (door buurtschap georganiseerd) 
31/10   50% moet zich aangesloten hebben voor aanleg 
 
De aanleg zal de tweede helft van november van start gaan en dit zal gaan duren tot medio 
2017. 
 

 Wellicht kunnen jullie mensen beter infomeren waarvoor ze niet meer 
hoeven te betalen. Hebben we straks bijvoorbeeld nog een schotel nodig? 

Een schotel is bij glasvezel niet meer nodig. De kosten van € 55,00 zijn inclusief aanleg- en 
aansluitkosten. 

 Hoe zit het bij dubbele bewoning? 
Het aantal woningen in het buitengebied is gebaseerd op de BAGregistratie, dit loopt parallel 
met bijvoorbeeld de riool- en containerkosten. Als het officieel twee woningen betreft, maar 
er wordt besloten één keer glasvezel af te sluiten en dit te delen, is dat van invloed op de 
50%.  
  



   
 

 Kan ik er weer vanaf en wat kost dat dan? 
Na een jaar kan het opgezegd worden. Bij een normale aansluiting zal ook het bedrag van  
€ 9,95 vastrecht vervallen, bij maatwerk kan het zijn dat deze € 9,95 nog een enkele tijd 
betaald moet worden. 

 Komt de kabel door riool of wordt er gegraven? 
Het wordt door de grond gegraven en springt uit in de tuin. 

 Is het mogelijk om het aan te laten leggen maar niet aan te laten sluiten? 
Als de 50% wel gehaald wordt, krijgt iedereen toch een kabel, tenzij echt niet gewenst. Dit 
telt echter niet mee voor de 50% dat behaald moet worden voor de aanleg. 

 Wat zijn de aansluitkosten na de tijd? 
Ongeveer €300,00 

 Houdt die 50% in dat het om afgesloten abonnementen gaat? 
Ja, voor 31 oktober 2016 moet dit afgesloten zijn. 

 Bij net niet halen van 50 procent, kunnen bedrijven eventueel extra betalen als 
ze dit willen? 

De enige mogelijkheid hiervoor is door meer abonnementen af te sluiten. Echter is het niet 
mogelijk om na 31 oktober (bij het niet behalen van 50%) nog in gesprek te gaan voor 
andere opties. Bij niet gehaald, gaat het pertinent niet door! 
 
Rondvraag 

 Oomsdijk is slecht, kan daar wat aan gedaan worden? 
Deze vraag was ook vooraf gesteld. We gaan hier naar kijken en zullen de buurtvereniging 
op een later tijdstip informeren welke acties ondernomen kunnen worden. 
 

 Wordt er gezocht naar een oplossing voor chemisch afval in de grijze bak 
nu het afvalinzamelsysteem per 1 januari 2017 verandert? 

Hier zijn we mee bezig. Inwoners die een (behoorlijk) medisch dossier hebben en veel 
medicijnen gebruiken kunnen wellicht voor enkele kwijtscheldingen in aanmerking komen.  

 Hoe zit het met het maaien van bermen? 
Bij echt gevaarlijke situaties moeten en zullen er maatregelen getroffen worden. Het is wel 
belangrijk om deze situaties bij de gemeente te melden. Dit kan via onze website 
www.hofvanwtente.nl. 

 Er is maar 10 meter gemaaid afgelopen week (door aanvraag) op de hoek van 
Holtdijk en Plasdijk. 

Situatie is gemeten, het gevaarlijke deel is veiliger gemaakt. Echter is 10 meter wel erg 
weinig. 
 
Sluiting 
Rinus Meulman sluit de bijeenkomst af om 22.15 uur. 
 

http://www.hofvanwtente.nl/

