Verslag collegebezoek buurtschap Azelo
Datum: 19 mei 2016
Locatie: De Hoff
Opening door voorzitter Annet Jansen van Stichting Gemeenschapsbelangen (groot)
Azelo (GBA).
College wordt voorgesteld door burgemeester Ellen Nauta
 Ellen Nauta
 Wim Meulenkamp
 Harry Scholten
 Pieter van Zwanenburg
VEILIGHEID
Buurtpreventie
De wijkagenten Jos Olde Daalhuis en Annuska Achterberg geven een presentatie over het
gebruik van WhatsApp groepen als buurtpreventie. 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 die een site wil bouwen en
onderhouden waarop alle WhatsApp groepen worden bijgehouden, dan horen wij dit graag.
GBA zal het oprichten van Whatsappveiligheidsgroepen oppakken.
Email adressen wijkagenten:
jos.olde.daalhuis@politie.nl
annuska.achterberg@politie.nl
Deze email adressen mogen gebruikt worden voor o.a. het melden van kentekens van
verdachte voertuigen. Het kan zo zijn dat niet de urgentie wordt gevoeld om gelijk de
meldkamer te bellen, maar dat het voertuig toch een vreemd gevoel opwekt. In dat geval is
het altijd goed om het kenteken door te geven aan de wijkagenten, het wordt dan altijd
geregistreerd. Daarnaast is het goed om te weten dat de meldkamer zowel via 112 als 09008844 bereikt wordt. 112 moet gebeld worden in het geval van spoed.
 Waar moeten we drugsafval melden?
Dit kan gelijk aan de wijkagenten gemeld worden.
 Moet er bij een verdachte situatie gelijk (112) gebeld worden?
Dit moet je bij jezelf nagaan, geeft een persoon je echt een naar onderbuikgevoel, dan is het
altijd goed om te bellen. Liever één keer te veel, als één keer te weinig. Ook via 0900-8844
kom je in verbinding te staan met de meldkamer.
 Wanneer moet je een WhatsApp groep opdelen?
In het buitengebied kan de app groter zijn (meer personen en/of een groter gebied) dan een
WhatsApp groep in het centrum van een kern. Ongeveer 60 personen zou een maximum
zijn. Het is belangrijk dat het een logisch gebied bestrijkt, met een natuurlijke grens.

 Waar kunnen we terecht voor gewone politiezaken?
De wijkagenten zitten nog steeds in het parochiehuis aan de Langestraat in Delden, zij zitten
hier:
Maandag
10.00 – 13.00 uur
Donderdag 17.00 – 20.00 uur.
OPENBARE RUIMTE
Omgevingsvisie
Wethouder Wim Meulenkamp geeft informatie 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. GBA heeft een plan voor woningbouw
in Azelo waarbij de Woningbouwvereniging Ambt Delden en de gemeente Hof van
Twente betrokken worden.


Aandacht voor een tweede leven voor leegstaande bedrijfsgebouwen. Wat is er
mogelijk?
Er zijn diverse mogelijkheden voor hergebruik van voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen. Indien de nieuwe activiteit maximaal 25% van de
bedrijfsgebouwen groot is kan er via een afwijkingsprocedure (korte procedure)
medewerking worden verleend. Daarboven is een wijziging van bestemmingsplan
nodig.



Wat is er na de laatste wijziging van het bestemmingsplan buitengebied mogelijk voor
bijvoorbeeld splitsen van woningen, zodat twee gezinnen er in één huis kunnen
wonen? (Denk aan de verruiming van de inhoud tot 900 m3 en de mogelijkheid tot
150 m2 aan bijgebouwen).
In het bestemmingsplan buitengebied is opgenomen dat elke woning geschikt is voor
inwoning. Dit betekent dat je met 2 huishoudens in 1 woning kunt gaan wonen mits
de woning aan de buitenkant maar de uitstraling behoudt van 1 woning. Tevens is in
het bestemmingsplan buitengebied opgenomen dat bestaande woningen vergroot
kunnen worden naar 900 m3, 1500 m3 en 2000 m3. Voor het vergroten naar 900 m3
is een goed erfinrichtingsplan nodig. Voor het vergroten van de woning tot 1500 m3 is
naast de landschappelijke inpassing ook de sloop van minimaal 1.000 m2 landschap
ontsierende bebouwing nodig. Voor het vergroten naar 2000 m3 is sloop van 1500
m2 landschap ontsierende bebouwing nodig en landschappelijke inpassing. Het
aantal woningen blijft in deze situaties altijd het bestaande aantal. Bij een woning is
150 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Indien behoefte is aan een groter bijgebouw
dan kan er maximaal 300 m2 extra worden gerealiseerd maar daarvoor moet dan het
2-voudige aan landschap ontsierende bebouwing worden gesloopt binnen de Hof van
Twente.
Woningbouwvereniging Ambt Delden wil in de nabije toekomst goedkope woningen
mogelijk maken in het buitengebied. Er wordt naar gekeken óf en tot in hoeverre dit
mogelijk is. Er wordt op dit moment geïnventariseerd wie hierin interesse heeft. Naar
verwachting is het nodig dat er in de toekomst 700 woningen bij zullen komen,

gemeente breed. Hiervan zullen er 140/150 woningen zich bevinden in de
buurtschappen. Azelo is hierin een specifiek geval i.v.m. landgoed Twickel.


Op welke locaties zijn te bouwen huizen gepland voor jongeren en ouderen?
Daar is op dit moment nog niets over bekend. Wellicht zijn creatieve oplossingen
mogelijk.



Ligt de focus hiervan op jeugd en/of ouderen?
Er is ingezet op beide doelgroepen. Het gaat erom dat er goedkope huurwoningen
beschikbaar komen, hierin wordt verder geen specifieke scheiding gehanteerd.
PAUZE
ZORG
Wethouder Pieter van Zwanenburg geeft een presentatie over zorg in buurtschap
Azelo.
Lief en leed
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.
Er zal gebrainstormd worden over de wensen van de buurtschappen en eventuele
initiatieven. Zo zouden meer wijkactiviteiten kunnen bijdragen aan een vermindering
in het aantal personen wat leeft in een sociaal isolement.

Ouderen gingen in het verleden bijna als vanzelfsprekend naar een zorgcentrum, soms al
snel na pensionering, soms ook op hogere leeftijd bijvoorbeeld als de zelfredzaamheid
minder werd. Zonder behoorlijk CIZ indicatie is dat nu niet meer mogelijk en worden mensen
geacht langer in hun eigen omgeving te blijven wonen.





In een buurtschap is noaberhulp zeer vanzelfsprekend. Daar hoeft niets voor
georganiseerd te worden. Maar mensen kunnen en vooral willen daarmee hun
omgeving niet altijd belasten.
Welke nieuwe mogelijkheden zijn er gekomen voor zorg aan huis?
Er zijn niet zozeer nieuwe mogelijkheden gekomen, maar de bestaande
mogelijkheden zijn verschoven van de AWBZ naar de Wmo. Voor een aantal
voorzieningen moeten mensen voortaan naar de gemeente: dagbesteding,
individuele begeleiding en kortdurend verblijf (logeervoorziening ter ontlasting van de
mantelzorgers). De Persoonlijke verzorging valt nu onder de Zvw en wordt
geïndiceerd door de wijkverpleegkundigen.
En tot wie moet men zich daarvoor wenden?
Zie antwoord bij de vorige vraag.
Wmo; HO, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, regiotaxi, begeleiding (individueel en
dagbesteding, kortdurend verblijf – indicatie door gemeente
ZVW: persoonlijke verzorging en verpleging – indicatie door wijkverpleging

WlZ; verblijf in tehuis – indicatie door CIZ.


GBA wil graag meewerken om ook collectief ouderen lang en een plezierig verblijf
in de buurtschap te geven. Alleen blijkt het lastig daarvoor de juiste vorm te
vinden.
Wat zouden we kunnen doen? Kan er een vorm van dagopvang gerealiseerd
worden? Zo ja, hoe pak je dat dan aan?
Wij juichen het toe als er in de gemeente initiatieven ontstaan voor informele
dagbesteding. Wel moeten initiatiefnemers zich realiseren dat het nogal wat van ze
vraagt om structureel iets te organiseren. Maar de tientjesregeling zoals we die nu
kennen via Carint zullen op termijn gaan aflopen, en het zou mooi zijn als we in de
kernen/buurtschappen hier op een nieuwe manier vorm aan kunnen geven, want die
behoefte is er wel. Misschien is het goed om hier over door te praten met eventuele
initiatiefnemers. Ook een rol hier voor Salut.



Is het mogelijk collectief lichtere vormen van medische zorg te organiseren?
Als het gaat om medische zorg, staan we daar terughoudend tegenover.
Professionele zorg moeten we vooral daar laten.



Zeker ouderen in een buurtschap zullen niet snel aangeven dat ze ergens behoefte
aan hebben. Terwijl duidelijk is dat ze ondanks aandacht van familie en buren eerder
in een zekere mate van sociaal isolement raken, nu ze niet naar een zorginstelling
kunnen waar veel aandacht van verzorging is maar ook aanspraak door
leeftijdsgenoten.
Hoe kunnen we iets betekenen voor deze categorie mensen? Is het mogelijk kennis
van buitenaf hierbij te betrekken, bijvoorbeeld Stimuland?
Als er echt serieuze ideeën ontstaan, blijven wij zelf ook graag op de hoogte en willen
wij hier wel (zijdelings) bij betrokken worden. Wellicht ook nieuwe vrijwilligersmedewerkers van Salut hierbij betrekken.

GBA en andere organisaties in Azelo hebben er niet de financiële middelen om iets te
organiseren. Natuurlijk is/blijft een deel gewoon vrijwilligerswerk, maar een aantal zaken kost
ook gewoon geld. Bijvoorbeeld inhuren van externe kennis (professionals) bij het opzetten
van plannen, maar ook kosten voor zorgverleners, eventueel huren van ruimtes, materialen,
e.d.
 Zijn er mogelijkheden daartoe ergens een beroep op te doen?
Men kan zich het beste aansluiten bij bestaande lokale vrijwilligersclubs. Wellicht kan
er gedacht worden aan deskundigheidsbevordering, maar niet echt aan professionele
zorg inhuren. Want dan kom je op het terrein van de zorgaanbieders. Aan de andere
kant moeten al die vrijwilligers natuurlijk wel een beetje op weg worden geholpen.
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.
De aanleg van glasvezel in het buitengebied zal worden gedaan door Cogas Kabel
Infra Buitengebied BV. Particulieren hebben de keuze uit 3 providers en voor de
zakelijke markt zijn er 2 providers.
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.


Gaan we in de loop van de jaren meer betalen?
Dit kan zo zijn, maar dan is het gelijk met een stijging die anders ook aan de orde zou
zijn. Er is in dit geval geen sprake van stuntprijzen.



Kom je gemakkelijk van je huidige abonnement af?
Dit ligt aan het beleid van je huidige provider.



Betaalt iedereen hetzelfde?
Ja



Behoud je je huidige telefoonnummer?
Ja



Rondvraag
Lantaarnpaal aan de Graasweg is weggehaald, kan deze opnieuw geplaatst worden?
Technisch gezien kan dit wel, waarschijnlijk is deze weggehaald n.a.v. bezuinigingen
door de raad. In het kader van veiligheid kan wellicht overwogen worden deze
lantaarn terug te plaatsen.



Na het plaatsen van de gasleiding is de Graasweg niet gerepareerd. Aan de
Meijerinksweg is dit wel gebeurd.
Dit wordt meegenomen, hier zal naar gekeken worden.



De Blokstegenweg is ook slecht.
Dit wordt meegenomen, hier zal naar gekeken worden.



Gedeelte Secr. Engelbertinkstraat heeft een slecht wegdek.
Er zal naar gekeken en geschouwd worden.



Hoe zit het met het opsnoeien van groen bij uitritten/kruisingen?
Dit is in heel Hof van Twente aan de orde, hierbij is melden erg belangrijk! Er wordt
dan ter plekke bekeken wat nodig is, veiligheid heeft hierbij altijd de hoogste prioriteit.



Grastegels vanaf Blokstegenweg 5 liggen te laag.
Dit staat in de planning voor de bouwvakvakantie van 2016.



Blokstegenweg: de takken zijn hier niet op gesnoeid. Hierdoor is er een gevaarlijke
situatie ontstaan.
Het betreft het stuk van Blokstegenweg 5 tot aan het viaduct.



Geluidswal. Wellicht kan deze doorlopen tot aan het viaduct.
Er moet door Rijkswaterstaat gekeken worden naar de geluidsnormen, zo gauw deze
in het geding komen is de overheid verplicht hier wat aan te doen. Gemeente is bij de
overleggen aanwezig en zal proberen dit op de agenda te krijgen.
Uitkijken vanaf de A1 op het landschap zal enkel gebeuren op de plekken waar de
geluidsnormen niet overschreden worden.



Is het niet zo dat het geluid door een geluidswal, naar de andere kant van de A1
(Borne) gekaatst zal worden?
Hiernaar zal onderzoek gedaan moeten worden als er een geluidswal komt.



Hoe is het standpunt van de gemeente ten aanzien van de ruimtelijke geluidsoverlast
van de A1 die al vele jaren in een groot deel van Azelo ervaren wordt? Volgens
bureau Royal Haskoning DHV zou de gemeente Hof van Twente het met de provincie
eens zijn.
Wethouder Scholten geeft aan dat hij er niet meer over kan zeggen dan dat hij
gedaan heeft.



Sluiting
Annet Jansen sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor een drankje en om
nog even na te praten.

