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Bestedingsplan 2019/ Verantwoording 2018, 

Stichting Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden 05 februari 2019 

Inleiding 

Het eerste volle jaar op eigen benen heeft in de praktijk weinig wijzigingen en veranderingen 

opgeleverd. De harde kern van de Werkgroep gaat dit jaar alweer voor het achtste jaar achter 

een proberen de wijkbewoners van Stroinkslanden blij te maken door uitvoering te geven aan 

hun aanvragen van welke aard dan ook.  

De werkwijze van de WWS is al die jaren, op wat kleine zaken na onveranderd gebleven. 

Getuige het aantal klachten, op/en of aanmerkingen op de uiteindelijke beslissingen van de 

WWS, bijna geen, kunnen we hieruit concluderen dat ook de wijk tevreden is met onze werk-

wijze en beslissingen. 

 

Het bestuur en medeleden van deze Stichting heeft zich tot doel gesteld ook het komend jaar 

geen extreme wijzigingen aan brengen in hun werkwijze. 

De broekriem zal in 2019 iets verder moeten worden aangehaald i.v.m. de Gemeentelijke be-

zuinigingen op het jaar budget van de Wijkbudgetten, hierdoor valt ook het door ons te be-

steden budget, bijna 25% minder, ruim minder uit dan andere jaren. 

Een in onze ogen een verkeerde bezuiniging maar goed, helaas kunnen wij hier verder niets in 

betekenen. 

De werkgroep wijkbudgetten bestaat al jaren uit bijna dezelfde leden.  

Helaas is ons in november 2018, ons bijzonder gewaardeerd lid van de werkgroep, onze wijk-

beheerder Silvia Spenkelink, door toedoen van die vreselijke ziekte ontvallen. Zij heeft in die 

korte tijd dat ze deel heeft uitgemaakt van onze werkgroep veel voor ons betekend en zullen 

haar zeker missen, daarmee niets te kort doende aan haar voorgangers en opvolger. 

Silvia rust zacht en we zullen je nooit vergeten. 

Met medewerking van de buurtbewoners hopen wij ook dit jaar, ondanks de bezuiniging,  

weer een groot aantal projecten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, 

speelvoorzieningen, saamhorigheid bijeenkomsten, jeugd en ouder activiteiten in onze wijk  

Stroinkslanden, te ondersteunen. 

 

We streven nog steeds het doel na dat alle wijkbewoners zelf actief kunnen participeren om 

verbeteringen in hun wijk aan te kunnen brengen.  

 

Hieronder volgt het zevende voortgangsverslag. 
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Aanpak van & uitgangpunten voor de WWS  

 
De werkgroep wijkbudget Stroinkslanden richt zich op alle bewoners van de wijk 
Stroinkslanden. In dit achtste jaar waarin de werkgroep opereert, zijn de volgende uitgangs-
punten geformuleerd: 

 

1. Bedragen en ‘(politieke) kaders’ 
De bedragen (in €): 
(Jaar) Budget 2019       € 45.003,-- 
 
De bewoners (initiatiefnemers) zijn verantwoordelijk voor een goede en volledige uitvoering van 
een idee. Dat betekent dat de aanvrager in principe zelf moet onderzoeken wat de kosten zijn, of er 
ook geld van derden beschikbaar is en aangeven of ze bezwaren verwachten tegen het idee.  
De WWS heeft de “regie” in handen aangaande de wijkbudgetten en dient deze te toetsen aan de 
regelgeving.  
Beoordeling van activiteiten en projecten vanuit het wijkbudget vindt plaats op grond van de vol-
gende door de Gemeenteraad gestelde wensen gericht op en met in acht neming van de volgende 
spelregels:  
 
Door de Gemeenteraad gestelde wensen: 

 
 het bevorderen van de arbeidsparticipatie 
 een schone en *hele leefomgeving 
 het vergroten van het veiligheidsgevoel 
 het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken 
 het stimuleren van duurzaam gedrag 
 het bevorderen van de leefbaarheid 
 het bevorderen van de sociale samenhang. 
* met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte 

 

De volgende spelregels worden in acht genomen: 

 

 het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving 

 het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders 

 het initiatief dient geen privébelang 

 bewoners treden op als opdrachtgever 

 er is aantoonbaar draagvlak in de straat, buurt, of de wijk 

 het initiatief moet haalbaar zijn 

 De WWS heeft het recht om bij te sturen in prioriteiten van aanvragen 

 

Aan deze uitgangspunten kunnen nog aanvullende spelregels of toetsingscriteria worden toege-

voegd. 
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De Stichting WWS bestaat uit: Voorzitter: Fred Geuvers 

     Penningmeester: Jacqueline van der Veen 

Secretaris: Bert Kollenhof  

 

Leden: Els Nijenhuis, Jenny Schonewille, Marianne van Zaalen 

en Nico Dassen. 

 

Support (Adviserende taak/rol) vanuit Stadsdeelmanagement: 

Saskia van Dijk en Stadsdeelbeheer: André Hardiek 

 

De Werkgroep Wijkbudgetten Stroinkslanden fungeert als zelfstandig werkgroep in de wijk en 

wordt bij haar taken eventueel ondersteund door het Stadsdeelmanagement Zuid. 

 

2. Het verzamelen van de initiatieven 
 
Om de bekendheid van het idee ‘wijkbudgetten’ in de wijk te vergroten en de mensen erop te at-

tenderen, hoe men te werk kan gaan om hun idee in te dienen via de actie “jij maakt de buurt” 

wordt gebruikt gemaakt van: 

 

 Posters/flyers; bijvoorbeeld voor winkelcentrum en overige winkels en scholen; 

 Huis aan Huis Krant en de Wijkkrant “De Stroinkslander”  

 en de digitale krant  “De Krant van verbinding” 

 Verwijzen naar de website van WWS (www.stroinkslanden.nl) 

 Via het welzijnswerk en overige wijkfunctionarissen 

 Verwijzen naar de website van Gemeente Enschede 

(http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl). 

    

3. Draagvlak 
 
De initiatiefnemer/wijkbewoner is verantwoordelijk voor het aantonen van draagvlak voor het idee.  
Draagvlak moet worden aangetoond door fysiek een lijst met verzamelde handtekeningen van om/ 
aanwonenden en direct belanghebbenden, aan te leveren aan de WWS. Dit geldt alleen voor die 
ideeën waarvan de werkgroep vindt, dat hier draagvlak moet worden aangetoond.  
 
 

 

 

http://www.stroinkslanden.nl/
http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl/
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4. Werkwijze toekenning en verdeelsleutels 

Tijdens de eerste openbare wijkvergadering in 2012, zijn de drie voorgestelde categorieën van aan-

vragen (bedragen), goedgekeurd. Daarmee heeft de WWS vooraf meer speelruimte om snel te 

kunnen handelen naar bewoners en bestaan duidelijke spelregels hoe hier mee om te gaan. 

 

Er zijn drie classificaties vastgesteld: 

 

a) aanvragen tot € 1500,-- 

b) aanvragen van € 1500 - € 5000,-- 

c) aanvragen boven de € 5000,-- 

 

Bedragen tot 1.500,- - 

 

Om de snelheid van handelen naar de wijkbewoners cruciaal is (snelle terugkoppeling op ingedien-

de aanvragen), heeft de WWS besloten om bij incidentele aanvragen tot € 1.500,- zelfstandig de 

afweging te maken over deze aanvragen.  

 

Bedragen van € 1.500,- tot € 5.000,-- 

 

Aanvragen van € 1.500,- tot € 5.000,- dienen vergezeld te gaan van een lijst met handtekeningen,  

van alle aan en omwonenden die betrokken kunnen zijn/worden bij de aanvraag. Deze dient voor 

het aantonen van het draagvlak in de buurt. 

Er is voldoende draagvlak aangetoond voor een idee/project indien 75% van de direct aan en 

omwonenden, d.m.v. het zetten van een handtekening zijn of haar goedkeuring te geven aan dit  

Idee/project. Samen met en de beoordeling van de WWS kunnen deze aanvragen  

worden toegewezen. 

 

Bedragen boven de € 5.000,-- 

 

  Aanvragen boven de € 5.000,-- worden bekend gemaakt in de Huis aan Huis krant, de Stroinks-

lander, de digitale Krant van Verbinding en op de website van de WWS, www.stroinkslanden.nl 

 

  Bewoners hebben dan veertien dagen de tijd om hun zienswijzen/bezwaar in te dienen.  

  Er is voldoende draagvlak aangetoond voor een idee/project indien 75% van de direct aan en 

  omwonenden, d.m.v. het zetten van een handtekening zijn of haar goedkeuring heeft gegeven aan 

  dit idee/project. 

 

Indien om wat voor reden dan ook geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de uitvoering 

van een aanvraag, wordt deze voorgelegd aan de adviseurs van het Stadsdeelmanagement en 

Stadsdeelbeheer Zuid. Zij vervullen een adviserende rol.  

http://www.stroinkslan/
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Wijk overschrijdende verzoeken worden doorgestuurd en afgehandeld via de werkgroep 

“Initiatiefkracht” vertegenwoordigd door leden uit alle drie de zuid wijken, onder voorzitterschap  

van het Stadsdeelmanagement. 

 

Verdeelsleutel: 

De WWS tracht ook om het in 2019 beschikbare budget gelijk te verdelen over het eerste en twee-

de halfjaar. Dit wordt gedaan, om voortgang te houden in het binnenkrijgen en verwerken van aan-

vragen: een ‘stuwmeer’ aan aanvragen aan het einde van het jaar moet zo worden voorkomen. 

Daarnaast zal de WWS ook in de gaten houden of aanvragen enigszins per buurt en onderwerp 

worden gespreid. 

Om e.e.a. inzichtelijk te houden, houdt de WWS een overzicht van de aanvragen bij. Dit overzicht is 

voor eenieder via onze website te raadplegen  

Overigens kunnen ook leden van de wijkraad/werkgroepen initiatieven indienen; zij zijn zelf immers 

ook bewoners van de wijk. Voor goedkeuring geldt dezelfde procedure als bij buurtbewoners die 

geen lid zijn van de wijkraad. 

 

 

5. Stand van zaken per 31 december 2018 
 

Uit het afgelopen jaar, blijkt het volgende: 

 Aantal aanvragen blijft ongeveer gelijk aan voorafgaande jaren, ook in de diversiteit zit 

weinig verandering. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren al vele ideeën, wensen en 

wijzigingen in de wijk zijn verwezenlijkt, blijven de aanvragen binnenkomen.  

 Het kleinste toegewezen budget bedraagt € 125,- (Aanschaf Grote Kerstboom) het grootste 

tot nu toe: € 6500,-- (Bijdrage Smileyveld).  

 Samenwerking met gemeente (stadsdeelmanagement- en stadsdeelbeheer Zuid) en andere 

belanghebbenden in de wijk over wijkbudgetten en het betrekken van alle bewoners bij de 

aanvragen verloopt nog steeds prima. 
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6.   Algemene Opmerkingen 

Wij als WWS  zijn het niet eens met de besluiten genomen door de Gemeenteraad en vastgelegd in de Subsi-

dieverordening wijkbudgetten 2017. 

Over de deelaspecten Sparen en de uitvoering van dit aspect, vinden wij, dat wij heel erg worden beknot in 

onze vrijheid van handelen. Zeker v.w.b. de genoemde datum in deze namelijk 01-10 van het betreffende 

jaar. Ook de bestuurders van de Helmerhoek en Wesselerbrink zijn het daar met ons over eens. Dit is al door 

ons kenbaar gemaakt aan de Stadsdeelcommissie Zuid en zou worden meegenomen in de Gemeenteraads-

vergadering, we gaan er dan ook van uit dat we daar de komende Stadsdeelvergadering hierop een ant-

woord krijgen. 

Ook v.w.b. de besteding van deze spaargelden zijn wij het niet geheel eens met de wijze waarop hier uitvoe-

ring aan wordt gegeven. Wij vinden dat, als er geld overblijft van het sparen, dit geld weer besteedt moet 

kunnen worden aan een project binnen onze eigen Wijk en niet dat dit geld weer verdwijnt in de grote “Pot”. 

Dit laatste staat echter nergens omschreven in de Subsidieverordening 2017. 

 

De WWS volgt (in principe) het beleid van de gemeente Enschede, aangaande speelplekken en verkeers-

maatregelen en bezuinigingen in de openbare ruimten (grasmaaien/verwijderen van bladeren, strooien etc.). 

 Derhalve zal de WWS aanvragen van bovengenoemde onderwerpen die door de Gemeente Ensche-

de, in het kader van de bezuinigingen, niet of nauwelijks meer worden uitgevoerd, wel in behande-

ling nemen maar heel terughoudend zijn in het eventueel goedkeuren van deze aanvragen. 

 Medeoorzaak van deze beslissing is dat bij een speelplek ook het onderhoud voor 10 jaar moet wor-

den gefinancierd met WWS-geld.  

 Aanvrager(s) worden ook geadviseerd de website www.jantjebeton.nl te raadplegen. Aanvragers die 

een aanvraag indienen aangaande verkeer remmende maatregelen of anderzijds onderwerpen die 

iets met het verkeer van doen hebben, worden doorverwezen naar het verkeers-spreekuur in het 

Stadskantoor. Verder adviseren wij de bewoners de volgende websites te raadplegen; www.vvn.nl 

en www.meldpuntveiligverkeer.nl    

 

Voor 2019 stellen wij wederom als doel zoveel mogelijk te proberen de diversiteit in de aanvragen te 

verdelen over de verschillende delen van de wijk Stroinkslanden met als belangrijke speerpunten 

“Leefbaarheid en Veiligheid” in de wijk.  

 

 Namens de Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden, 

Bijlagen: 4 

Bijlage 1: Diagrammen  

Bijlage 2: Financieel overzicht 2018-2019 

Bijlage 3:  Overzicht aanvragen (zie totaaloverzicht 2018)  

Bijlage 4: Besluitenlijst. 

http://www.vvn.nl/
http://www.meldpuntveiligverkeer.nl/
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Bijlage 1 – Diagrammen 

 

Verdeling aanvragen op basis van de verschillende categorieën 

Bijdrage buurtfeest / 
kerstviering

54%
Leefbaarheid; 

aanpassen 
leefomgeving

15%

Speelvoorzieningen 
jeugd

6%

Activiteiten 
voor de jeugd

4%

Activiteiten voor 
ouderen

1%

Algemeen
13%

Veiligheid
3%

Afgewezen of 
teruggetrokken

4%

 

Aantal 

Bijdrage buurtfeest/ kerstviering 37 
Leefbaarheid; aanpassen leefomgeving 10 
Speelvoorzieningen jeugd 4 
Activiteiten voor de jeugd 3 
Activiteiten voor ouderen 1 
Algemeen 9 
Veiligheid 2 
Afgewezen of teruggetrokken  3 
 

Totaal                    69 
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Bedrag per categorie voor toegekende aanvragen 

 

Bedrag per categorie voor toegekende aanvragen    Bedrag 

 

Bijdrage buurtfeest 7.125,00 
Leefbaarheid; aanpassen leefomgeving 7963,00 
Speelvoorzieningen 17.673,00 
Activiteiten voor jongeren 9.714,00 
Activiteiten voor ouderen 500,00 
Veiligheid (WhatsApp borden)  898,00 
Algemeen 15.349,00 
 
Totaal 59.447,00 
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Verdeling van de aanvragen over de 4 wijken 

           

Stroinkslanden 
Zuidoost

7%

Stroinkslanden 
Zuidwest 

2%
Stroinkslanden 

Noordwest
46%

Storinkslanden 
Noordoost

30%

Aanvragen die een 
meer algemeen 
belang dienen

15%

 

 

Verdeling van de aanvragen over de 4 wijken     Aantal 

 
Stroinkslanden Zuidoost 5 
Stroinkslanden Zuidwest  1 
Stroinkslanden Noordwest 32 
Stroinkslanden Noordoost 21 
Aanvragen die een meer algemeen belang dienen 10 
 

Totaal                                                                                                            69 
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Verdeling op basis van de “budget”- bedragen 

 

 

 

Een en ander op basis van de toegekende bedragen. 

Aantal 

< € 1.500,00 50 

€ 1.500,00 tot € 5.000,00 8 

> € 5.000,00 4 
 

Totaal                                                                                                            62 
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Bijlage 2: Bij Bestedingsplan WWS 2019 

 

Financieel Overzicht WWS 2018 - 2019 

Budget 2018      €      59.183,00 

Spaartegoed van 2016    €        7.500,00 

Spaartegoed van 2017    €      27.500,00 

 

Subtotaal      €      94.183,00 

 

Uitgegeven/ Toegezegd    €      94.447,00  

(Incl. spaartegoeden 2016 en 2017) 

 

Subtotaal 2018     €          -264,00 

 

Spaartegoed van 2018    €       12.500,00 

 

Budget 2019      €       45.003.00 

 

 

Ter Beschikking 2019     €       57.239,00 

 

 

 


