
Januari 2014 heeft  de Dorpsraad Wehl een 

Dorpswerkgroep (DWG) ingericht met als 

doel een toekomstvisie te beschrijven voor de 

dorpen Wehl en Nieuw-Wehl. Twaalf inwoners 

van diverse leeft ijden en doelgroepen hebben 

deze opdracht op zich genomen en zijn onder 

begeleiding van de Vereniging Kleine Kernen 

(VKK) Gelderland aan dit proces begonnen. Nu 

één jaar later is dit proces afgerond en staat 

de toekomstvisie beschreven in dit dorpsplan. 

Van 2013 tot 2040 wordt er in de Achterhoek 

een bevolkingskrimp verwacht van 8%. De 

dorpen Wehl en Nieuw-Wehl krijgen hier ook 

mee te maken. Door het ontwikkelen van een 

toekomstvisie wil de Dorpsraad de leefb aarheid 

van de dorpen op het huidige niveau handhaven 

en daar waar mogelijk zelfs uitbreiden. De DWG 

heeft  na een dorpsschouw gekozen de volgende 

voor de dorpen belangrijke thema’s uit te 

werken, namelijk: 

• Dorpsidenti teit; landschap, kleinschaligheid 

& cultuurhistorie • Economie • Evenementen 

• Sociale veiligheid & Naoberschap • Publieke 

voorzieningen • Sport en recreati e • Verkeer       

• Wonen & dorpsinrichti ng. 

Dorpsidentiteit; landschap, kleinschaligheid 
en cultuurhistorie 
Landschap
De dorpen Wehl en Nieuw-Wehl zijn omgeven door 
een coulisselandschap. Ruimtelijke ontwikkeling kost 
veel groene ruimte. De ambiti e is behoud van het 
groene landschap en daar waar nodig  herstellen.  Denk 
bijvoorbeeld aan de kerkenpaden. Het aanleggen van een 
groene buff erzone om het Wehlse bos, en het inrichten 
van groen op kavels die niet worden bebouwd. Ruimtelijke 
ontwikkelingen opnemen in het coulisselandschap. 
Daarnaast recreati e in de natuur promoten. Zandpaden 
behouden en fi etspaden uitbreiden. Toegankelijke 
(nieuwe) natuur op loopafstand van de kernen. Het 
ontdiepen van de Didamse Leigraaf en het aanleggen van 
een derti gtal stuwen in het Wehlse bos om verdroging 
tegen te gaan.

Kleinschaligheid
Wehl is aangewezen als groeikern binnen de gemeente 
Doeti nchem. Echter door de economische ontwikkelingen 
en de bevolkingskrimp worden deze niet volledig 
gerealiseerd. Van het nieuwe bedrijventerrein A18 wordt 
alleen het eerste gedeelte ingericht. Er zijn inmiddels vier 
bedrijven gehuisvest. Bouwplannen blijven afstemmen op 
het dorpse karakter.  De uitgift e van percelen op het A18 
Bedrijvenpark te laten plaatsvinden wanneer elders in de 
omgeving geen plek is.

Cultuurhistorie
Wehl kent veel cultuurhistorische panden. Een juiste 
uitvoering van het Beeldkwaliteitsplan levert een 
positi eve bijdrage. Museum “Ut Olde ambacht” krijgt een 
toeristi sche meerwaarde  wanneer men hier een passende 
accommodati e voor heeft . 

Economie
Er is een toename van leegstand bij de winkels, de 
diversiteit van het winkelbestand neemt af. Discounters 
hebben volgens inwoners een aantrekkingskracht op 

het dorp, hier kunnen andere winkels van profi teren. 
Niet alle winkels zijn gelegen in het dorpshart. Er is 
een zogenaamde pepernotenstructuur van winkels 
ontstaan verspreid over het dorp. Door veranderingen 
in het toekomsti g beleid kun je winkels meer 
centraliseren. Met de grote bedrijven die minder 
gunsti g in het dorp zijn gesitueerd kan de gemeente 
mogelijkheden onderzoeken deze te verplaatsen naar 
het bedrijventerrein. Uitvoering van het Centrumplan 
(2009)  draagt bij aan het creëren van een dorpshart.

Evenementen
Zowel in Wehl, als in Nieuw-Wehl worden er door 
diverse verenigingen verschillende evenementen 
georganiseerd. De beleving van de verschillende 
evenementen is heel divers. De organisati e is veelal 
in handen van een enkeling of een vereniging. 
Door coördinati e van evenementen kan er meer 
samenwerking ontstaan. Een evenementencommissie 
kan hier een rol in spelen. Met name de kermis wordt 
benoemd als evenement waar het echte feestgevoel bij 
ontbreekt. Ook de plaats van de kermis zou men graag 
anders zien.

Sociale veiligheid & Naoberschap
Sociale veiligheid
Er moet voldoende ruimte zijn voor jongeren die graag, 
ongestoord zonder overlast te bezorgen, samen komen. 
Hierbij is het vooral van belang in gesprek te gaan met 
de jongeren zodat men weet waar behoeft e aan is. 
Buurtcoaches kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. 
De jeugd moet zich welkom voelen en inwoners moeten 
zich veilig voelen.
Bereikbaarheid politi e en gemeentelijke diensten
Voor gemeentelijke diensten moet men naar 
Doeti nchem. Aangift e verloopt via internet. Voor 
oudere bewoners kan dit een belemmering zijn. 
Mogelijk kunnen bepaalde diensten via een meldpunt/
inloopspreekuur in het dorp worden gerealiseerd. 
Vrijwilligers kunnen hier iets in betekenen.

Een plan in beweging



Naoberschap
Het vergroten van burgerparti cipati e kan eenzaamheid 
verminderen. Wanneer mensen vraag en aanbod 
bij elkaar kunnen brengen ontstaat er meer zicht op 
hulpvragen ook al kan men hier niet direct iets in 
betekenen. Digitale middelen en de buurtcoaches 
kunnen hier een rol in spelen.

Publieke voorzieningen
Bibliotheek
De bibliotheek gaat sluiten. Onderzoek op welke wijze 
we deze voorziening binnen het dorp kunnen behouden. 
Kindcentrum Het Timpaan zal de jeugdbibliotheek gaan 
overnemen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Over 
de wijze waarop de volwassenenbibliotheek kan worden 
opgezet wordt nog gesproken. 

Kerken
Het bezoekersaantal van de kerken loopt terug. 
In Nieuw-Wehl wordt in samenwerking met de 
Fati ma Schreuder Groep gekeken naar invulling 
van het kerkgebouw. In Wehl mist men met name 
de mogelijkheid om een kerkdienst van de Sint 
Marti nuskerk op afstand te volgen. 

Zorg
Binnen de gemeente is “zorg voor elkaar” het mott o. 
Ook in onze dorpen wensen we een zorgstelsel waardoor 
een ieder zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. 
Hiervoor wil men het oprichten van een zorgcoöperati e  
en een mantelzorgcafé gaan onderzoeken.  

Sport en recreatie
Wehl en Nieuw-Wehl kennen gezamenlijk een groot 
aantal verenigingen. Door samenwerking, bestuurlijk of 
op meerdere terreinen met verschillende verenigingen, 
maar ook met verenigingen in de buurt wil men een 
kwalitati ef goed verenigingsleven behouden. Het 
zwembad “de Byvoorde” wordt de komende vier 
jaar niet bedreigd met sluiten. Een aanbeveling is 

speelmogelijkheden uit te breiden, zodat ook bij minder 
mooi zwemweer bezoekersaantallen interessant blijven. 

Verkeer 
Door het eenrichti ngsverkeer is een opti male 
doorstroming van het verkeer binnen het dorp niet 
mogelijk. De bewegwijzering kan worden verbeterd. 
Afwateringsgoten zorgen voor gevaarlijke toestanden. 
Een veilige schoolroute tussen Nieuw-Wehl en Wehl 
is gezien de sluiti ng van de school in Nieuw-Wehl van 
groot belang. Door het ontstaan van de nieuwbouw 
“de Motketel” en “Heideslag” is er een toename van 
verkeer dat via de Doeti nchemseweg Wehl binnenkomt. 
De Doeti nchemseweg is de verbindingsweg voor het 
verkeer van en naar Wehl tussen de Weemstraat en de 
Koksgoedweg en Stati onsstraat/Raphaëlstraat. Deze 
wegen staan direct met elkaar in verbinding en worden 
door velen gebuikt i.v.m. de toegang naar het stati on en 
het fi tnesscentrum. De doorstroming binnen dit gebied 
zal met de gemeente moeten worden besproken, zodat 
er passende maatregelingen worden genomen. 

Wonen & dorpsinrichting
De ambiti e is dat een ieder van de wieg tot aan het 
graf in een van de beide dorpen kan blijven wonen. 
Er is een ruim aanbod aan woningen. Het aantal 
betaalbare (huur)woningen is gering. Een nieuw op te 
richten wooncoöperati e kan mogelijk relati ef goedkope 
woningen realiseren en bekijken hoe om te gaan met 
moeilijk verkoopbare woningen. De entree van Wehl 
is aan de Stati onsstraat en de Keppelseweg minder 
aantrekkelijk en zou men willen verbeteren. Het 
onderhoud van openbaar groen is op diverse plekken 
onaantrekkelijk. De vraag is wie er verantwoordelijk 
is voor dit onderhoud en welke rol de inwoners hierin 
kunnen spelen. 

Ons mott o is: 
“Samen maken we de toekomst”.
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Samen maken we 
de toekomst


