JAARPLAN 2017

WIJKNETWERK WEHL

1) Inleiding.
Het Wijkwerk in Doetinchem is, en blijft ook in 2017, volop in ontwikkeling. Aan de
terugblikken die u in de plannen kunt lezen, is te zien dat de werkmethode goed verankerd is
en dat er weer een veelheid aan klussen en projecten is geklaard in de Wijkwerksamenwerking
tussen bewoners en professionals. Alle reden dus om op deze voet voort te gaan.
Tegelijkertijd blijft het steeds noodzakelijk om in te spelen op actuele ontwikkelingen.
De overheveling van sociale verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten is zo’n
ontwikkeling, en geen kleintje ook. De gevolgen daarvan zullen in 2017 blijven vragen om
creativiteit. Dat kansen die dit rondom zorg en leefbaarheid biedt, zijn zeker nog niet allemaal
al benut zijn. Vooral initiatieven uit de samenleving en de samenwerking in de wijknetwerken
zijn daarbij de basis voor verdere praktische verbeteringen. De wijkjaarplannen 2017 maken
dat duidelijk.
Samenwerking
Voor 2017 is samenwerking dan ook het sleutelwoord.
1. Onder de titel Samenwerken in Doetinchem hebben actieve bewoners, bestuurders en
ambtenaren benoemd dat dat een permanent leerproces is voor alle partijen. Daarom
verdient dat leren een duidelijke(r) plek in onze gemeenschap. Op basis van de
evaluatie van enkele projecten, zullen begin 2017 de belangrijkste concrete leerpunten
benoemd worden, waar we gezamenlijk een vorm van training voor gaan maken.
2. Mensen die met een idee of initiatief aan de slag willen, moeten makkelijker een plek
kunnen vinden waar zij op weg geholpen worden. Zowel ervaringsdeskundige
bewoners als officiële partijen zijn daar straks te vinden. En ‘daar’ is dan zowel een
echte plek (denk bijvoorbeeld aan de wijkcentra) als een plek op internet.
3. De herkenbaarheid van de professionals in de wijk is een essentieel onderdeel van de
sociale cohesie. Het contact met de bewoners kan nog vanzelfsprekender dan nu.
4. Iedereen in de wijk moet het terechte gevoel hebben ertoe te doen en met zijn of haar
ideeën gehoord te worden. Het streven is daarom om de wijkjaarplannen nog
nadrukkelijk samen te maken. Dit jaar gaan we daarvoor nog meer dan tot nu toe de
boer op.
Jaarthema’s
De kern van het Wijkwerk is maatwerk. De wijknetwerken houden de vinger aan de pols.
Vroegtijdig op signalen inspelen, en zodoende preventief werken, is ons reguliere werk. De
uitwerking daarvan vindt per wijk apart in de voorliggende jaarplannen terug. Natuurlijk zijn er
daarbij vaste onderwerpen die (bijna) altijd (bijna) overal spelen, zoals jongeren, ontmoeting
of veiligheid. Die vinden we dus ieder jaar in zo’n beetje ieder jaarplan terug.
En er zijn onderwerpen die tijdelijk extra aandacht vragen, maar wel in meerdere wijken
tegelijk een thema zijn.
Voor 2017 zien wij de navolgende thema’s, die dus niet per se in iedere wijk in het jaarplan
staan, maar wel in de meeste.
A. Betrekken bewoners bij wijkprogrammering
De kerntaak van Wijkwerk was altijd al om samen met de bewoners te werken aan
een optimale leefomgeving. Na de overheveling van rijkstaken naar gemeentelijk niveau
in 2015, zijn inmiddels de wijknetwerken heringericht (met name door de komst van

de buurtcoaches). Tijdens een werkbijeenkomst in 2016 is dit door de
wijkprofessionals ook echt omarmd als een nieuwe fase. Omdat op lokaal niveau nu
meer geregeld mag en moet worden, is het logisch de bestaande samenwerking met de
bewoners verder daarvoor te versterken. Per wijk is benoemd hoe dat aangepakt gaat
worden.
B. Verwarde personen
Zonder in ingewikkelde definitiediscussies te willen komen, is de stellige indruk dat in
de meeste wijken de overlast door verwarde personen is toegenomen. Dat blijkt ook
uit politiecijfers. Het aantal incidenten waar de politie aan te pas kwam steeg van 348
in 2015 naar 459 in 2016. Dit lijkt samen te hangen met de onder A al genoemde
overheveling van rijkstaken, waardoor mensen met psychische problemen minder vaak
in een beschermde omgeving verblijven en (dus) in een gewone straat komen of blijven
wonen. Wijkwerk ziet dit als een positieve ontwikkeling. Maar ook als leerproces. Hoe
gaan we met elkaar om als iemand ‘moeilijk gaat doen’? Waar trekken we grenzen?
Wat spreken we hierover af met elkaar? In 2017 willen we proberen om op dat soort
vragen antwoord te geven.
C. Verkeersveiligheid
Helaas is dit in Doetinchem eigenlijk niet echt een tijdelijk thema. Al sinds jaar en dag
blijkt uit onderzoeken dat onze bewoners de verkeersveiligheid in hun omgeving (al te)
vaak als matig tot slecht ervaren. Er is daarom al veel energie en geld gestoken in
verbetering. Doetinchem loopt dan ook statistisch niet uit de pas. Maar scoort
daarmee nog steeds geen voldoende in de beleving van de bewoners. Deels ligt de
oorzaak in gedrag (te hard rijden, bijvoorbeeld, is vaak te wijten aan buurtbewoners
zelf). Aandacht voor gedragsverandering kan en moet breed worden aangepakt.
Herinrichting van verkeersplekken heeft meestal zeer plaatsgebonden inzichten nodig,
en leent zich daarom vooral voor overleg op buurt- en wijkniveau.
Deze jaarplannen vormen een dynamisch werkdocument. Ze zijn dus nadrukkelijk niet hier in
beton gegoten. Plannen kunnen veranderen, er kunnen nieuwe ideeën bijkomen en er kunnen
dingen helaas ook niet gaan zoals de bedoeling was. Mocht u in de loop van het jaar willen
weten hoe de zaken gaan, of nog mooier, een bijdrage kunnen leveren, neem dan vooral
contact op met ons.
2) Terugblik.
Dorpsplan Wehl.
In 2016 is op basis van het advies van de Dorpsraad Wehl een plan uitgewerkt voor een
veiligere fietsverbinding Nieuw-Wehl /Wehl. Over dit plan voor de Nieuw-Wehlseweg en de
Doesburgseweg is regelmatig overleg gevoerd met de dorpsraad. In het najaar van 2016 zijn
werkzaamheden uitgevoerd aan de Nieuw-Wehlseweg (uitbreiden straatverlichting, verbreden
fietssuggestiestroken en verkeersremmende maatregel). In 2017 worden nog werkzaamheden
uitgevoerd aan de Doesburgseweg tussen de Rotonde Broekhuizerstraat en Kerkhofweg
(fietssuggestiestroken)
In de 2e helft van 2016 is ook een onderzoek gestart naar stedelijke herverkaveling voor het
centrum van Wehl. Door de grote spreiding van winkels, kent Wehl eigenlijk geen echt
dorpshart. Daarnaast is er een groeiende leegstand in het winkelbestand. De diversiteit van
winkels neemt af. Deze situatie baart veel burgers en ondernemers in Wehl grote zorgen.
De dorpsraad heeft hierover samen met de gemeente Doetinchem meerdere gesprekken
gevoerd. Conclusie was dat de eerste stap een goed gesprek moet zijn met de ondernemers,

vastgoedeigenaren en andere partijen die een (mogelijk) belang hebben bij een écht Wehls
dorpshart. Welke ideeën hebben ze, wat hebben ze daarvoor nodig, wat kunnen of willen ze er
zelf aan doen? Deze partijen bepalen voor een belangrijk deel of er een écht Wehls dorpshart
gaat ontstaan. Er is onafhankelijk procesmanager aangesteld onder begeleiding van een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraad Wehl, de Wehlse
ondernemersvereniging en de gemeente Doetinchem. Begin 2017 wordt de eindrapportage
besproken met de werkgroep.
De uitwerkgroep evenementen heeft het initiatief genomen voor het evenement 200 jaar
Wehl. Er zijn in de maand juni 2016 en ook daarna diverse activiteiten ontwikkeld om te
vieren dat Wehl/Nieuw Wehl al weer 200 jaar Nederlands is. De activiteiten waren een groot
succes en veel inwoners hebben aan de activiteiten deelgenomen zowel actief dan wel als
toeschouwer. Het wijknetwerk heeft een financiële bijdrage geleverd.
Leefbaarheid Senioren
In 2016 is een verdere impuls gegeven aan Oldershove als centraal ontmoetingspunt voor
ouderen. De focus lag daarbij zeker ook op ouderen die buiten het woonzorgcentrum wonen.
Er is het afgelopen jaar in de tuin van Oldershove een beweegtuin en jeu de boulesbaan
gerealiseerd. Als uitvloeisel daarvan is er nu een beweeggroep die op maandagochtend onder
begeleiding van een fysiotherapeut actief is. Ook zijn er enkele jeu de boulesgroepjes van start
gegaan.
Tenslotte is eind 2016 in Oldershove ook ruimte beschikbaar gekomen voor vestiging van een
bibliotheekvoorziening voor senioren/volwassenen. Hierdoor blijft ook na het sluiten van het
huidige bibliotheekgebouw per 1-1-2017 een bibliotheekvoorziening beschikbaar. Voor de
jeugd is al eerder in 2016 in het Timpaan een jeugdbibliotheek gerealiseerd.
Leefbaarheid Nieuw-Wehl.
Door het wegvallen van de basisschool in Nieuw-Wehl staat de leefbaarheid onder druk.
Ook in Nieuw-Wehl zijn van oudsher onderlinge contacten en het klaar staan voor de naaste
buren (burenplicht) een vanzelfsprekendheid.
Echter plekken waar een elkaar min of meer toevallig kan ontmoeten (bijv. school, winkel) zijn
er haast niet meer.
Samen met buurtcoaches is er medio april in Nieuw Wehl een wijkschouw gehouden en zijn in
mei op 2 avonden straathoek gesprekken gehouden.
Hierbij zijn allerlei thema’s die met leefbaarheid te maken hebben de revue gepasseerd om te
horen wat de bewoners van de leefbaarheid vinden, wat er goed gaat in het dorp en wat er zo
mogelijk en nodig moet worden verbeterd.
In juni zijn tijdens een bijeenkomst in de Horst de uitkomsten gepresenteerd.
In 2017 zal het wijknetwerk deze bespreken. Hierna zal er gezamenlijk met netwerkpartners
en bewoners gewerkt worden aan het uitwerken van oplossingsrichtingen voor de knelpunten
zoals die zijn genoemd.
Met de omwonenden van het voormalig ‘eiermijn terrein’ in Nieuw- Wehl zijn eind 2015
gesprekken gevoerd over de inrichting van dit terrein. De werkzaamheden zijn in 2016
uitgevoerd. Echter als gevolg van de weeromstandigheden is niet het beoogde resultaat
bereikt. Het komende jaar worden daarom herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Wijk aan Zet.
Vanuit wijkwerk ondersteunen en faciliteren we bewonersinitiatieven.

Wijk aan Zet is een fonds voor inwoners van Doetinchem. Het fonds is er voor mensen met
een goed idee voor de eigen buurt om deze nog mooier en fijner te maken. In 2016 is in dat
kader medewerking verleend aan de inrichting van het openbaar gebied in de Motketel tussen
spoorbaan en Weemstraat.
3) Thermometer/bewonersagenda
Leefbaarheidsmonitor / inwonerspanel (‘Doetinchem spreekt’)
Ons internet-bewonerspanel heeft onder de titel “Waar staat je gemeente”
meegedaan aan een onderzoek naar hun relatie met de gemeente en leefbaarheid.
Voor Wehl laat dit een negatiever beeld zien dan in de eerder gehouden lemon
enquête. Specifieke onderdelen waarop Wehl minder scoort dan de rest van
Doetinchem zijn thema’s als leefbaarheid en veiligheid(respondenten in Wehl n=99;
gemeente Doetinchem n=1306)

Er wordt voldoende aan leefbaarheid gedaan (gD: 44% - NL: 50%)
Wehl
37% (4% weet niet )
De gemeente doet een beroep op burgers om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en
veiligheid (gD: 31% - NL 38%)
Wehl
26% (24% weet niet)
Ondersteunt de gemeente initiatieven voldoende?
Wehl
26% (31% weet niet)
Betrekt de gemeente de buurt voldoende?
Wehl
28% (17% weet niet )
Deze uitslagen zijn voor ons (mede) aanleiding voor 3 speerpunten in het
wijkjaarplan (Overlast bewoners met psyocho sociale / psychiatrische problemen,
‘Bewoners/participatie initiatieven stimuleren’ en ‘In dialoog met de inwoner’)

4) Prioriteiten
Dorpsplan Wehl
Begin 2015 heeft de dorpsraad het dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl gepresenteerd. Inmiddels
zijn er diverse werkgroepen van start gegaan en komen een aantal initiatieven van de grond.
Het wijknetwerk ondersteunt de dorpsraad waar nodig met raad, advies of financieel.
In 2016 is er een onderzoek gestart naar mogelijke herverkaveling / realisatie Wehls dorpshart.
De uitkomsten daarvan zullen worden gepresenteerd in het eerste kwartaal van 2017.
Ook zal er in 2017 een vervolg worden gegeven aan de thema avonden van de dorpsraad.
Denk hierbij aan thema’s zoals jeugd en jongeren maar ook een vervolg van het thema
‘duurzaamheid’
Daarnaast zal er een nadere verkenning worden gedaan op het thema ‘zorg coöperatie’.
Wehl 200 is overgegaan in een separatie stichting Wehl. In 2017 zullen ze aftrappen met een
dorpsfeest en bieden ze ondersteuning en advies aan overige evenementen in Wehl. Vanuit het
wijknetwerk zullen we dit volgen en waar nodig ondersteunen.

Leefbaarheid senioren
In 2016 is de beweegtuin opgestart bij woonzorgcentrum Oldershove. Dit initiatief zal in 2017
verder uitgebouwd worden met enkele nieuwe toestellen.
Eind 2016 is door studenten van het Graafschap College een onderzoek gehouden naar
mobiliteit van (Nieuw) Wehlse ouderen in het buitengebied. De uitkomsten van dit onderzoek
zal input zijn voor verdere vervolgacties. Met alle betrokken partijen wordt getracht om tot
een betere afstemming en meer structuur te komen in het aanbod van activiteiten voor
ouderen.
Wijkschouw / buurtanalyse Weversveld en omgeving
Periodiek zullen verschillende delen van Wehl worden onderworpen aan een wijkschouw. Een
activiteit waarbij een aantal spelers uit de wijk en gemeente bij betrokken zijn.
Het is al weer geruime tijd geleden dat er een wijkschouw heeft plaatsgevonden in de ‘wijk
Weversveld’. Inmiddels zijn er een aantal zaken veranderd in of in de nabijheid van deze ‘wijk’,
waardoor het goed is om deze wijk eens nader onder de loep te leggen.
Zichtbaarder wordende overlast bewoners met psycho sociale / psychiatrische problemen
Punt van zorg is de overlast die in Wehl in bepaalde buurten wordt ondervonden van
bewoners met psycho-sociale/psychiatrische problematiek. Deze overlast is niet terug te
herleiden naar 1 specifieke buurt of straat maar wordt ondervonden Wehl breed. Dit brengt
voor buurtbewoners spanningen met zich mee. De samenwerkingspartners binnen het
Wijkwerk worden daar ook mee geconfronteerd zonder dat ze veel invloed daarop hebben.
In 2017 willen we starten met een inspiratiesessie voor de wijknetwerkpartners en andere
betrokken organisaties (o.a. GGnet) om tot verbetering van de situatie en mogelijke
handreikingen voor oplossing en te komen.
Bewoners/participatie initiatieven stimuleren
Bewonersparticipatie is onmisbaar om de gemeente op het juiste spoor te
zetten en te houden. Bewoners beschikken over kennis over en ervaring in hun eigen
leefgebied. Optimaal benutten van de kennis, ervaring en creativiteit van de Wehlse
bewoners zorgt voor een betere leefomgeving. Deze initiatieven willen we ondersteunen. Ze
moeten echter wel vanuit de gemeenschap komen en voldoende draagvlak hebben.
In dialoog met de inwoner
Essentieel in een goede relatie tussen inwoners en overheid is het vertrouwen in elkaar. We
merken dat het vertrouwen richting de gemeente Doetinchem ‘broos’ is. In 2017 willen we
werken aan verstevigen van dit vertrouwen. Communicatie en dialoog zijn daarin essentieel.
Op verschillende manieren en op verschillende momenten willen we de dialoog opzoeken.
Door aan te sluiten bij netwerkpartners wanneer ze een bijeenkomst organiseren of zelf op
gezette tijden (bijv. rondom een wijkschouw) het contact initiëren.
Daarnaast blijven we investeren en stimuleren op de communicatielijn tussen de Domus,
bewoners van Wehl en de gemeente Doetinchem.

