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WIJ STELLEN U VOOR:
Het wijkplan Slangenbeek vast te stellen.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 24 juni 2003 heeft de raad de Notitie Integraal Wijkgericht Werken vastgesteld. In deze notitie is onder
meer aangegeven hoe een wijkplan tot stand komt.
Voorafgaand aan het opstellen van het wijkplan Slangenbeek is een wijkanalyse uitgevoerd, zijn er
huiskamerbezoeken georganiseerd en heeft de raad een bezoek aan de wijk gebracht.
Tijdens de huiskamerbijeenkomsten en het raadsbezoek hebben bewoners de belangrijkste aandachtspunten
in hun wijk benoemd. Dit zijn:
•
Jeugd
•
Groen, verkeer en veiligheid
•
Communicatie en participatie
•
Toekomst van de wijk
Het wijkplan
Het wijkplan geeft een schets van de ontwikkelingsrichting van de wijk Slangenbeek op de middellange
termijn, het tijdvak 2008 tot 2011. Centraal in het wijkplan staan de door de bewoners benoemde
aandachtspunten. Hieronder in vogelvlucht de belangrijkste thema’s:
Jeugd
Meer activiteiten en voorzieningen
De vraag om meer activiteiten en voorzieningen door en voor de jeugd is een belangrijk onderwerp. Nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen organisaties van professionals (bijvoorbeeld Jeugd en Jongerenwerk) en
vrijwilligers (sportvereniging) bieden extra mogelijkheden.
Jeugdraad
Een aantal jongeren is bereid een rol te spelen in de wijk, bij de organisatie van de activiteiten, het
oprichten van een activiteitencommissie, een kidskrant of deelname aan de wijkschouw. Jeugd- en
jongerenwerk en de activiteitencommissie gaan jongeren hiervoor benaderen. Mogelijk groeit dit uit tot een
jongerenwijkraad. Via deze raad kunnen jongeren van Slangenbeek het gemeentebestuur adviseren en
eventueel meebeslissen over het jeugdbeleid. Samen met professionals gaat de Jeugdraad na welke
behoeften er zijn en reikt hier oplossingen voor aan. Het aanstellen van een Jeugdraad sluit uitstekend aan
bij de initiatieven van de activiteitencommissie van de wijkraad om de jeugd actief te betrekken bij de wijk.
Preventieactiviteiten
Er zijn klachten over overlast en vandalisme door de jeugd. Hierop voert de gemeente actief beleid. Het
project Wijs in de Wijk (over vooroordelen, stelen, vandalisme en pesten) is hiervan een voorbeeld. Ook
komen er uit de wijk verontrustende geluiden over drank- en drugsgebruik door jongeren. Omdat het aantal
jeugdigen op straat toeneemt en hun leeftijd steeds lager wordt, zullen jongerenwerkers,
straathoekwerkers, wijkagent en wijksportconsulenten nauw samenwerken in de wijk. De jongeren moeten
worden opgezocht op de plekken waar ze zich verzamelen. Er is een voorstel om jongeren in te zetten bij
het bestrijden van vandalisme op schoolpleinen. Voldoende activiteiten en speel- en jeugdvoorzieningen
helpt eveneens tegen verveling en vandalisme.
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Groen, verkeer en veiligheid
Onderhoud openbare ruimte
Tijdens de wijkavond en de huiskamerbijeenkomsten zijn veel vragen gesteld over het onderhoud van de
openbare ruimte. Om te beoordelen of het onderhoud op peil is, worden periodiek wijkschouwen gehouden.
De gemeente wil bewoners hierbij actief betrekken.
Verkeer
Gerelateerd aan het aantal ongevallen is Slangenbeek een verkeersveilige wijk. De veiligheidsbeleving van
bewoners is daarmee niet in overeenstemming. Een belangrijk probleem in de belevingssfeer is dat veel
bewoners vinden dat er te hard gereden wordt. De wijk is ook nog niet af, infrastructuur ontbreekt of is nog
in de bouwrijpfase.

Communicatie en participatie
Het verbeteren van de klantgerichtheid van de gehele gemeentelijke organisatie is een belangrijk doel. De
gemeente wil bewoners waar mogelijk voorafgaand aan besluitvorming bij de ontwikkeling van beleid en de
uitvoering daarvan betrekken. Dit om betere besluiten te kunnen nemen en om meer begrip en draagvlak
voor beslissingen bij bewoners te creëren. Door structureel wijkinformatie aan te bieden in het wijkorgaan
De Roerpen en via de websites www.hengelo.nl en www.roerpen.nl en door mee te werken aan initiatieven
vanuit de wijkraad / bewoners voor wijkinfomarkten wil de gemeente wijkbewoners beter informeren over
zaken die relevant zijn voor de wijk.
Toekomst van de wijk
Nieuwbouw
De Slangenbeek is al 10 jaar dé nieuwbouwwijk van Hengelo. De komende jaren worden er vooral in
Dalmeden en Kristenbos woningen, scholen en sportvoorzieningen gerealiseerd. Belangrijk is deze
ontwikkelingen op de juiste manier te communiceren naar de bewoners.
Winkelcentrum en omgeving
Tijdens de wijkavond kwamen vragen en kritiekpunten over het aanbod van voorzieningen in het
centrumgebied van de Slangenbeek. Voorgesteld wordt een beknopt onderzoek plaats te laten vinden.
Wijkcentrum
Het wijkcentrum is een multifunctioneel centrum met onder één dak het wijkcentrum, de jongerensoos,
peuterspeelzalen en de sporthal. Het wijkcentrum heeft onvoldoende ruimtes om aan de vele vragen aan
activiteiten te voldoen. Tevens is er de vraag om het wijkcentrum ook als ontmoetingscentrum te laten
fungeren. Hierop is op het moment nog geen pasklaar antwoord te geven. Het is echter wel een onderwerp
dat de komende jaren wordt opgepakt.
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