Samenvatting Informatie en inspiratieavond




Datum: woensdag 21 november 2018
Locatie: Twickel College te Borne
Gastheer: weerman Dennis Wilt

De avond is geopend door wethouder Michel Kotteman; gemeente Borne vindt het erg belangrijk om
samen met de bewoners een door de wijk gedragen, goed resultaat te behalen. Bouwteam Wensink
Zuid gaat aan de slag met het waterbeheer in de wijk en het toekomstbestendig maken van de
inrichting. Hiervoor heeft de gemeente Borne samen met NTP Groep een zogeheten
bouwteamovereenkomst gesloten.
Wat is deze avond aan de orde geweest:














Klimaatverandering: RTL weerman Dennis Wilt heeft verteld over klimaatveranderingen en
wat dit voor Borne kan gaan betekenen. In de toekomst wordt het weer extremer en zullen er
vaker en heviger stortbuien voor gaan komen.
Bouwteam: Wie zijn wij en wat gaan we doen? In een bouwteamproject wordt er volop
samengewerkt vanaf het begin. Het ontwerp wordt door het bouwteam opgesteld. Hier wordt
de wijk in betrokken. Vervolgens zal het bouwteam ook werkzaamheden gaan uitvoeren. De
leden van het Bouwteam zijn voorgesteld, de leden van het Bouwteam staan onder aan dit
verslag. Samen met bewoners wil Bouwteam Wensink Zuid het waterbeheer en de
herinrichting gaan aanpakken. Het bouwteam nodigt wijkbewoners daarom graag uit om mee
te denken over het ontwerp van de herinrichting.
Herinrichting: De riolering en openbare ruimte zoals straten, speelterreinen en
groeninrichting worden opnieuw ingericht. Dit moet zodanig gebeuren dat er ook bij zeer
hevige regenbuien geen wateroverlast ontstaat.
Waterbeheer: Het plan is om zoveel mogelijk hemelwater eerst in de wijk te bergen en
daarna geleidelijk af te voeren. Een tijdelijke wateropslag is de vijver naast de voormalige
Mavo locatie aan de Woolderweg. Vanuit daar loopt het water dan of via de van Galenstraat of
via de groene zone (groene long) tussen de Woolderweg en Oude Hengeloseweg naar de
Bornsebeek. Denkplaatjes van verschillende wegprofielen zijn toegelicht, het is de bedoeling
dat er een zogeheten “fiets-waterstraat” wordt aangelegd. Er zal aandacht zijn voor
parkeerplaatsen en tevens wordt er zoveel mogelijk “onthard”, zo mogelijk aanleg van extra
groen om hitte stress te voorkomen.
Fase A: als eerste worden de Oude Hengeloseweg en de Woolderweg aangepakt. Er wordt
nog uitgezocht of de “groene long” of de van Galenstraat daarna als belangrijke afvoer voor
het hemelwater wordt aangelegd . Onderzoek en voorbereiding zijn nu opgestart. De schop
gaat medio 2019 in de grond. Uiteindelijk wordt heel Wensink Zuid aangepakt, dit zal
gefaseerd in circa 10 jaar worden uitgevoerd.
Mavo-gebouw: Ook zijn er plannen voor het terrein van de voormalige Mavo aan de
Woolderweg. Dit gebouw wordt mogelijk gesloopt, de locatie kan dan ingericht worden voor
tijdelijke opvang van water in combinatie met een permanente groene ruimte. Over de
definitieve invulling kunnen bewoners meedenken.
Waterbeheer in eigen tuin: Het Bouwteam heeft verteld wat de plannen voor het
waterbeheer in Wensink Zuid zijn en op welke onderdelen men eenvoudig kan bijdragen in
eigen tuin en hoe hierover kan worden meegedacht
Keukentafelgesprekken: in fase A zal het bouwteam keukentafelgesprekken voeren om te
bespreken welke maatregelen voor afkoppelen er mogelijk zijn.






Verkeer: De gemeente is een verkeerscirculatieplan voor de wijk aan het opstellen. De exacte
invulling moet nog worden gemaakt en wordt opgenomen in de diverse ontwerpen.
Wijkcoördinator: Marijke Adams heeft verteld wat de wijkcoördinator voor de bewoners van
de wijk kan betekenen in dit project. Zij ondersteunt bij gezamenlijke initiatieven in uw
leefomgeving of op het gebied van alternatieve energievoorziening.
Energietransitie naar aardgasvrije wijk: Samen met bewoners, Borne energie en Cogas
gaat het bouwteam onderzoeken of er mogelijkheden zijn om van Wensink Zuid de eerste
‘bestaande’ woonwijk te maken die op termijn aardgasvrij is. Misschien wel met een
“warmtenet” Deze energietransitie neemt enkele jaren in beslag, de huidige gasaansluitingen
zullen de komende jaren nog gewoon in takt blijven. Begin 2019 wordt er een bijeenkomst
gehouden over dit onderwerp.

Na de presentatie was er tijd om bij de inspiratietafels over de diverse onderwerpen vragen te stellen.
Ook konden mensen zich aanmelden voor de klankbord groep voor de herinrichting, voor de
energietransitie en kon men contactgegevens achterlaten voor de eventuele persoonlijke gesprekken.

Leden Bouwteam Wensink Zuid:














Projectleider gemeente Borne: Arend ten Barge
Projectleider NTP groep: Reynald Feddema; T: 06-51565821 E: r.feddema@ntp-enschede.nl
Ontwerpleider: Clemens de Valk
Ontwerper: Jordy Hek
Beleidsmedewerker riolering: Stef van Wanrooij
Directievoerder realisatie: Daan Braamhaar
Uitvoeringsleider: Pim Mulder
Beleidsmedewerker overheidsparticipatie: Miranda Mulder
Medewerker communicatie: Nadesch Kuipers
Vertegenwoordiger klankbordgroep: nader te bepalen
Beleidsmedewerker duurzaamheid: Roel Winter
Beleidsmedewerker verkeer: Joachim Wissink
Beleidsmedewerker groenbeheer: Paul de Groot/Gert-Jan Hilgersom

