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Datum: 26 mei 2016 
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Opening door Truida Wissink 
 
Uitleg agenda van de avond door Truida Wissink 
 
College wordt voorgesteld door Burgemeester Ellen Nauta 

 Ellen Nauta 
 Wim Meulenkamp 
 Harry Scholten 
 Pieter van Zwanenburg 

 
VEILIGHEID 
Buurtpreventie 
De wijkagent Maarten Vollenbroek vertelt wat het gebruik van WhatsApp groepen als 
buurtpreventie inhoudt. Hierbij wordt ook de SAAR methodiek uitgelegd: 
- Signaleren 
- Alarmeren 
- Appen 
- Reageren 
 
Bij 85% van de betrappingen op heterdaad is dit te danken aan de oplettendheid van 
buurtbewoners. Het opzetten van WhatsApp groepen als buurtpreventie is een buurtinitiatief 
en het is van belang dat dit zo blijft, anders werkt het niet. Mocht er nog iemand zijn wie een 
site wil bouwen en onderhouden, dan zou dit erg mooi zijn. 
 
Hendrik Brinkers geeft een aanvulling op het verhaal over WhatsApp van Maarten. Hij vertelt 
al een half jaar bezig te zijn met het oprichten van een WhatsApp groep(en), maar hiervoor 
moet eerst alles voor elkaar zijn. Het komt eraan, maar men moet nog even geduld hebben. 
 
Maarten benoemt dat het politiebureau in Markelo gesloten is en dat het politiebureau van de 
gemeente Hof van Twente zich in Goor bevindt. De politie Hof van Twente heeft ook een 
eigen facebook pagina. 
 
Bij een verdachte situatie is het belangrijk om 112 te bellen. De meldkamer zal vragen naar 
diverse zaken zoals: lengte, haarkleur etc. Let hier dus goed op bij het zien van verdachte 
personen. Na het doen van een melding wordt er altijd teruggekoppeld naar degene die 
gemeld heeft, wat er naderhand voor acties ondernomen zijn. Dat is de reden dat de 
meldkamer de melder altijd om een telefoonnummer zal vragen. 
 
Maarten kan bereikt worden via 0900-8844 (regulier nummer van politie). Verdere gegevens 
van hem zijn te vinden op de site van de politie via: www.politie.nl/mijnbuurt.  
 
Vanuit de zaal komt de volgende vraag: 

 Waarom er naar aanleiding van een inbraak aan de Klemmerweg 2 geen forensische 
onderzoekers zijn geweest. In eerste instantie werd hem verteld dat hij te veel had 
aangeraakt, terwijl tijdens een volgend contactmoment met de politie hier op 
verbaasd gereageerd werd. 

Vingerafdrukken afnemen na woninginbraken is lastig. DNA is over het algemeen 
makkelijker te vinden. Maarten weet zo niet waarom er geen FO is geweest. Hij zegt hier op 
terug te komen. 
  

http://www.politie.nl/mijnbuurt


Maarten sluit zijn presentatie af met de boodschap dat 112 bellen geen drempel mag zijn. 
Als de situatie zich voordoet kan dit nummer te allen tijde gebeld worden, liever één keer te 
veel dan dat er één keer te weinig wordt gebeld. 
 
ZORG 
Wethouder Pieter van Zwanenburg verzorgt 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.  
 
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.  
 

 Waarom wordt een moeder van 84, tot 40% gekort als de gemeente geld over heeft? 
Op het gebied van huishoudelijke hulp is inderdaad gekort en deze bezuiniging kan niet in 
alle gevallen gecompenseerd worden. Samen met de gemeenteraad wordt er gekeken naar 
een constructie hiervoor. Wellicht kan er naar een specifiek geval gekeken worden. WMO 
geld is over. We kunnen ons beleid nog eens bekijken, maar eerst moet de afspraak drie jaar 
(ondertussen nog twee jaar) bekeken worden. 
 

 In de krant stond in jurisprudentie dat gemeenten niet mogen korten op 
huishoudelijke hulp. 

Deze uitspraak is niet bekend. Een aantal gemeentes heeft de huishoudelijke hulp inderdaad 
geschrapt. Dit kan effect hebben op het maatwerk.  
 
PAUZE 
 
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 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 
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. 
 



 Is het bekend welke huishoudens onder de maatwerkadressen vallen (4%)? 
Nee, dit is in het gehele gebied en heeft te maken met de ligging. Voor de informatieavond 
voor maatwerkadressen, zullen deze huishoudens worden uitgenodigd.  
 

 Waarom is er geen vrije keuze in providers? 
Het is geen nutsvoorziening. Er wordt één kabel gelegd, providers mogen zichzelf inkopen 
op deze kabel. 
 

 Hoe lang zit je eraan vast? 
Je zit er minimaal één jaar aan vast, daarna kun je het maandelijks opzeggen. 
 

 Ik heb geen telefoon nodig, moet dat er wel bij in zitten? 
Wim Jansen denkt van wel, er is één pakket, daar zit alles bij in.  
 

 Is deze prijs gegarandeerd voor de komende jaren? 
Nee de prijs is niet gegarandeerd en kan stijgen. Het is echter geen stuntprijs en de stijging 
zou in andere gevallen ook plaatsvinden. 
 
Door een buurtbewoner wordt onderstaande site aangedragen als een informatieve en 
interessante site. 
www.glasvezelbuitenaf.nl  
 
 
OPENBARE RUIMTE 
Omgevingsvisie 
Wethouder Wim Meulenkamp verzorgt de presentatie omtrent de omgevingsvisie. De 
komende jaren zullen boerenbedrijven verdwijnen en bedrijven die blijven bestaan zullen 
gaan groeien. Dit geldt ook voor Hof van Twente, zij krijgt de komende jaren veel leegstand 
te verduren in het buitengebied (boeren bedrijven). 
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.  
 
Vanaf 2018 gaat de omgevingswet van start. Er komen avonden over de omgevingsvisie. De 
bekendmaking zal plaatsvinden via het Hofweekblad en de gemeentelijke website: 
www.hofvantwente.nl.  
 

 Is ‘Rood voor Rood’ al gekoppeld aan asbestsanering? 
We zijn bezig met een soort van ‘menukaart’, omdat de overheid geen kostendekkende 
oplossing biedt. Het college wil heel dicht naar de kostprijs gaan. 
 
Rondvraag 

 Druk bluswater en watertoevoer 
Vitens is niet verantwoordelijk voor het bluswater. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor 
een bron waar 60 m3 water doorheen gaat. De bluspunten worden één keer in de vier jaar 
gecontroleerd. 
 

 Aansluiting Holtdijk Plasdijk: met het hoge hek vlak aan de weg is er geen overzicht. 
Meldingen maken is erg belangrijk. Hiermee wordt de gemeente op de hoogte gehouden. 
Het gaat hier over privé terrein en dat maakt het lastig, wellicht is overleg in dit geval wel 
mogelijk (nog niet gebeurd). Dit soort dillema’s zijn lastig als het om verkeer gaat.  
 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.hofvantwente.nl/


 We moeten meldingen maken, maar na een eerdere melding over graskeien die eruit 
worden gereden is er niet voor een goede oplossing gezorgd. Het gaat hierbij om de 
Breddendijk vanuit Goor.  

Dit heeft ook te maken met gedrag. 
o Vrachtwagens kunnen niet anders dan door de berm rijden, het is al eerder 

gemeld, de oplossing hiervoor was niet goed. 
 

 De situatie Plasdijk/Jan Broezeplein is onduidelijk. 
Het Jan Broezeplein is een parkeerterrein en verkeer zal voorrang moeten verlenen aan het 
verkeer op de Plasdijk. 
 

 In 2024 moeten we asbest vrij zijn, hoe zit dat als het om duurzaam afgedekt asbest 
gaat (onder het straatwerk)? 

In het verleden kwamen we soms wel vier keer langs voor sanering. We willen als college 
nu, door een integrale aanpak, in één keer zorgen dat alles geregeld is. Zolang het 
duurzaam afgedekt is kan het blijven zitten. Echter is het wel geregistreerd (door een 
melding) en dat maakt dit wel een probleem. Contact opnemen met de gemeente over 
asbestsanering.  
 
Sluiting 
Truida Wissink sluit de bijeenkomst af om 22.30 uur. 
 
 
 


