
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Wendy Bent-de Bont, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Project Pothoek (Erve Alldrik) 

 

1. Aanleiding 

Eind 2011 zijn we begonnen met het project “Actieve buurt: op naar een zelfregulerende 

buurtschap”. Centraal bij de start van dit project was het integraal werken binnen dit project. 

Dat wilde zeggen dat verschillende interne afdelingen en verschillende projecten betrokken 

moesten worden bij dit project om het tot een succes te maken. Afgelopen november werd 

Erve Alldrik feestelijk geopend en waren vele afdelingen en projectleiders van onze gemeenten 

betrokken bij dit moment. Daarmee is dit een geslaagd project te noemen.  

 

Maar er moesten ook maatschappelijke doelen gehaald worden, zoals de zelfregulerende 

buurtschap. Is dat nu gelukt, was en is het haalbaar gebleken?  

2. Inhoudelijke mededeling 

Steeds meer zien we dat civil society, eigen kracht, sociaal netwerk, buurtgerichte aanpak en 

meer van dat soort termen algemene uitgangspunten zijn van de inrichting van het maat-

schappelijk en sociaal domein. Met de verschillende transities (AWBZ, Jeugd en participatie) 

die door het kabinet Rutte zijn ingezet is deze lijn doorgezet waarbij de stellige overtuiging is 

dat gemeenten dit kunnen realiseren. Met de Wmo hebben gemeenten de „tool‟ gekregen om 

burgers meer terzijde te staan in de ontplooiing van eigen mogelijkheden in plaats van alleen 

de onmogelijkheden te bedienen. 

 

In deze beweging is het project Pothoek (Erve Alldrik) gestart om de kracht van de mogelijk-

heden binnen een buurtschap in beeld te brengen en daar waar nodig te ondersteunen. 

Vervolgens zal er een aanbod geboden worden zodanig dat het zelfregulerend vermogen van 

de buurtschap wordt vergroot. Dit project is onder coördinatie van Henk van der Giessen 

voltooid. In de bijgevoegde bijlage wordt u over de resultaten van dit project geïnformeerd. 
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3. Conclusie 

Het project is met bijgevoegde bijlage geëindigd.  

 

De buurtschap zal ook in de toekomst zich blijven ontwikkelen naar aanleiding van wat nodig is 

om het zelfregulerend vermogen van de buurt te kunnen behouden. Afhankelijk van de 

landelijke en lokale veranderingen zullen wij nauw betrokken blijven bij deze ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 


