
 

“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:  20 augustus 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Prisca Braat, Algemene zaken  

Onderwerp:  Ongeval Braak-West 

 

1. Aanleiding 

Onlangs heeft zich in de Braak-West in Delden een tragisch ongeval voorgedaan waarbij een 

tweejarig jongetje om het leven is gekomen nadat hij in het water van de bergingsvijver terecht 

was gekomen. Ten tijde van het ongeval geeft een aantal buurtbewoners te kennen, zowel bij 

de gemeente als in de media, dat er al langer ongerustheid bestond over de veiligheid rond 

waterpartijen in de wijk en dat daarover al verschillende malen contact was geweest met de 

gemeente. In dit memo informeer ik u over het verloop van de gebeurtenissen en op welke 

wijze wij verder in gesprek zullen gaan met de buurt. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Verloop van de gebeurtenissen 

Woensdagochtend 31 juli 2013 wordt in de wijk Braak West in Delden jongetje gevonden 

waarna hulpdiensten massaal uitrukken. Diezelfde ochtend krijgen we een melding binnen dat 

een kind ‘verdronken is in een wadi in de wijk’. De beller stelt dat er vaker klachten zijn geuit 

maar dat de gemeente niets gedaan heeft.  

 

Naar aanleiding van de melding neemt de wijkbeheerder de situatie ter plaatse op en brengt 

verslag uit aan de manager Openbare Werken/loco-gemeentesecretaris. Snel daarna wordt 

een bijeenkomst  belegd waarbij ikzelf, de loco-gemeentesecretaris, de wijkbeheerder, een 

communicatieadviseur en de manager Publiekszaken aanschuiven. Inmiddels is duidelijk dat 

het gaat om een ongeval dat heeft plaatsgevonden bij de bergingsvijver in de Braak-West. 

Waterschap Regge en Dinkel is eigenaar van het water in de wijk, maar wij zijn als gemeente 

verantwoordelijk voor afrasteringen, omheiningen en dergelijke. We besluiten om een intern 

onderzoek in te stellen naar meldingen omtrent veiligheid van waterpartijen in de wijk, contact 

op te nemen met het Waterschap en de berichten in de (sociale) media te monitoren. Het team 

komt gedurende de dag op verschillende momenten bij elkaar.  
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Volgens de politie, die mij op de hoogte houdt van de toestand van het jongetje, hebben 

verschillende buurtbewoners gemeld de gemeente te hebben aangesproken over de onveilige 

situatie in de wijk. En ook in de media en op internet circuleren dit soort berichten.  

 

Na intern onderzoek, waarbij gezocht is in het meldingen- en klantencontactsysteem, navraag 

is gedaan bij de projectleider en bij het waterschap, wordt duidelijk dat er geen meldingen bij 

ons bekend zijn over de botenhelling van de vijver aan De Dinkel. Wel is duidelijk dat er 

klachten zijn geuit over de watergang aan de Oude Benteloseweg en dat er verschillende 

gesprekken hebben plaatsgevonden over de bestaande omheining van de vijver en over 

verschillende wadi’s in de wijk.  

 

Aan het einde van de dag geef ik een reactie aan Tubantia en RTV Oost,  waarin ik aangeef 

dat onze zorg en aandacht op dat moment vooral uitgaat naar het gezin, dat we een onder-

zoek zijn gestart en dat we op een later, gepast moment met betrokkenen en omwonenden in 

gesprek zullen gaan. 

 

Donderdagochtend besluiten we om begin september een bijeenkomst te organiseren voor  

bewoners van de hoek Oude Benteloseweg/Dinkel over veiligheid en water. Waterschap 

Regge en Dinkel geeft aan ook aanwezig te willen.  

 

Vrijdagmiddag overlijdt Tygo Spekreijse. Die avond heb ik contact met de grootmoeder van het 

jongetje waarbij ik ons medeleven uitspreek en onze steun toezeg. Maandag 5 augustus 

maakt de politie het overlijden van Tygo bekend en maken de media er melding van. Later in 

die week heb ik contact met de vader van Tygo waarbij ik hem ook informeer over de 

bijeenkomst die de gemeente met de buurt wil houden.  

 

In week 33 wordt de uitnodiging voor de bijeenkomst op 2 september verstuurd aan de 

bewoners van De Dinkel en de Oude  Benteloseweg. 

 

Bijeenkomst buurt 

Hoewel we na intern onderzoek geen melding hebben kunnen vinden over de specifieke plaats 

waar het ongeval zich voordeed, is het wel duidelijk dat er bij inwoners van de Braak-West 

onrust bestaat over de veiligheid rond waterpartijen in de wijk. De bewoners van de Oude 

Benteloseweg en de Dinkel zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 2 september.  

 

Dit gedeelte van de wijk is zo goed als woonrijp. De bijeenkomst is vooral bedoeld om te horen 

wat er onder de inwoners leeft, welke problemen zij ervaren en welke ideeën zij hebben over 

de veiligheid in hun wijk. Ik zal samen met een afvaardiging van het college, vertegenwoordi-

gers van het Waterschap, en de nieuwe projectleider van de Braak-West, die per 1 september 

begint, aanwezig zijn.  

 

In het najaar zal ook een bijeenkomst gepland worden met de bewoners van de Kloetenweg/ 

Brinkweg. Dit gedeelte van de wijk zal nog woonrijp gemaakt worden, en het thema veiligheid 

en water kan daarbij als onderdeel aan bod komen. 


