DORPSHART WEHL
Een initiatief van de Wehlse Ondernemers Vereniging, Stichting Dorpsraad Wehl en gemeente Doetinchem

15 NOVEMBER 2017 - INTERACTIEVE BIJEENKOMST
VOOR EEN NIEUW DORPSHART WEHL
LEVENDIGHEID IN HET VOORMALIGE RAADSHUIS
Zo’n 60 inwoners en ondernemers waren op
woensdagavond 15 november aanwezig op de
aftrapavond voor het interactieve gebiedsproces
rondom het Dorpshart Wehl. Onder het genot
van een Wehlse Klinker werd de aftrapavond
geopend. Na een inleiding door wethouder Ingrid
Lambregts, aangevuld door de voorzitter van de
dorpsraad, Martin Kaal, legde de projectleider
Nard Everdij uit wat deze avond de bedoeling was:
met elkaar praten over de onderwerpen Wonen,
Openbare Ruimte, Ondernemen & Werken, en

Of in één stap door een straat lopen. Op 15

Verkeer & Parkeren. Iedereen kon aangeven wat

november kon dat. Midden in de hal lag een

nu goed was in het centrum, wat beter moest en

levensgrote foto met daarop het centrum van

ook suggesties doen voor aanvullingen. Daarbij

Wehl. Een bewoner roept: “ik heb nog nooit

konden aanwezigen zich aanmelden om mee te

bovenop mijn huis gestaan”. Als er vragen waren

praten in het vervolgproces.

over hoe iets precies in elkaar zat kon dit ter
plekke bekeken worden. In sommige gevallen

DE OOGST

kropen de bewoners naast elkaar over de foto.

De sessies waarbij de inwoners en ondernemers

De kern werd op deze wijze op de avond nog

samen gingen brainstormen, leverden positieve

eens extra benadrukt.

ideeën op met betrekking tot de meest ideale
woon-, werk- en verkeer- parkeersituatie in

CONCLUSIE

de kern van het dorp. Diverse suggesties voor

Aan het einde van de avond werd geconcludeerd

verbeteringen kwamen naar voren, zoals de

dat er met name aan het verkeer en parkeren

ontwikkeling van een versstraat met een bakker,

nog veel te verbeteren is. Ook werd duidelijk

slager en groenteman. Of de suggestie om meer

dat het wonen en ondernemen in het centrum

evenementen op het Kerkplein te organiseren.

van Wehl niet altijd zonder overlast naast elkaar

Zo werden er lukraak wat ideeën geopperd. Op

kunnen bestaan. Dit is ook niet iets dat in het

de pagina’s 4 t/m 7 vind u de input van de avond.

geheel op te lossen is.

BEWONER STAAT BOVEN OP EIGEN HUIS

Maar met begrip over en weer kunnen we een

Even boven op je eigen huis gaan staan.

eind komen. De avond heeft genoeg input
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opgeleverd om in werkgroepen verder aan de

Zo zijn er op 15 november al enkele meedenkers

slag te gaan.

opgestaan voor diverse onderwerpen. Ook
de

Wehlse

Onder-nemersvereniging

en

de

NIEUWBOUW PLUS

Dorpsraad Wehl zullen meepraten. Samen zullen

Er waren uiteraard ook veel vragen over de

we de verzamelde opmerkingen en suggesties

mogelijke verhuizing van de Plus Supermarkt.

vertalen naar oplossingen.

Met name over het verkeer en het parkeren waren
er veel opmerkingen. Hier kon het volgende

OOK U KAN MEEDENKEN!

over verteld worden: De projectontwikkelaar

Op

heeft met alle eigenaren overeenstemming

personen en belangengroepen aangemeld om

om de benodigde gronden aan te kopen. Nu

mee te denken. Maar ook u kan nog meedoen.

moet het plan verder uitgewerkt worden. Het is

Als er een onderwerp is dat uw interesse heeft,

aan de ontwikkelaar om op een goede manier

als u hierover een mening heeft die u met ons

met de bewoners van Wehl te spreken over de

wilt delen, als u mee wil praten in (een van) de

grootte en vorm en ontsluiting van de nieuwe

werkgroepen, dan kunt u zich aanmelden via

Plus en waar mogelijk rekening te houden met

dorpshartwehl@doetinchem.nl.

15

november

hebben

zich

meerdere

de wensen en bedenkingen. Uiteindelijk zullen
de nieuwbouwplannen vertaald worden naar

DOEL VAN HET PROJECT

een bestemmingsplan. De uitkomsten van de

Vanwege de krimp van het winkelbestand en de

werkgroepen

(dreigende) leegstand van de bestaande winkels,

kunnen

hierin

meegenomen

worden.

is er een kwaliteitsverbetering nodig om de
toekomstbestendigheid van het dorp Wehl te

HOE NU VERDER?

kunnen garanderen. Een florerend winkelhart

Er zijn nog geen plannen voor het Dorpshart. De

bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit

gemeente wil hiervoor actief aan de slag met de

en de kracht van het dorp. Daarom is er door de

inwoners van het dorp.

Wehlse Ondernemersvereniging, de Dorpsraad

Samen de genoemde onderwerpen uitwerken en

Wehl en de gemeente Doetinchem een project

plannen maken voor verbetering.

opgestart met als doel het creëren
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van een aantrekkelijk en duurzaam leefbaar

Hier zal onder andere via Facebook en Twitter

dorpshart van Wehl. Dit moet gebeuren via een

naar verwezen worden. Zoek ons op om op de

planproces dat inspeelt op bestaande initiatieven

hoogte te blijven:

en ruimte geeft aan gewenste ontwikkelingen

Twitter

en initiatieven. Uiteindelijk willen we de juiste

Facebook : Dorpshart Wehl

: @Dorpshart Wehl

ondernemer op de juiste plek in een pand dat
hem past en de Wehlse ondernemingen in het

Ontvangt u de informatiekrant liever per mail?

centrum concentreren.

Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via
dorpshartwehl@doetinchem.nl

WAT HEBBEN WE NOG MEER GEHOORD?

Heeft u geen mail of computer?

Tussen alle gesprekken door werd er over van-

Dan kunnen wij voor u de krant alsnog toesturen.

alles en nogwat gesproken. Panden die te koop

Stuur hiervoor dan een verzoek naar:

kwamen of verkocht waren, plannen van

Gemeente Doetinchem

verschillende ondernemers, maar ook dat er

Ter attentie van Karin Wopereis

tussen ondernemers en bewoners over en weer

Postbus 9020

(geluids)overlast is. Bij gemelde ontwikkelingen

7000 HA Doetinchem

kan het project Dorpshart Wehl waar nodig
hulp bieden. Bij overlast zullen we kijken of we

Ook zal de nieuwsbrief verschijnen via de web-

partijen bij elkaar kunnen brengen om te zoeken

sites van de Dorpsraad Wehl en de Wehlse

naar een oplossing.

Ondernemersvereniging.

OP DE HOOGTE BLIJVEN

PLANNING

Deze eerste informatiekrant wordt in papier

Werkgroepen aan de slag - maart april

toegezonden naar bewoners en ondernemers

Evaluatie Dorpsplan Wehl - 25 april

in het centrum en komt op enkele plekken in

Presentatie resultaten - mei

Wehl te liggen. Volgende edities komen digitaal

Laaghangend fruit plukken - mei

beschikbaar.

Concrete uitwerking - mei juni juli
Uitvoering - najaar 2018 en verder
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DEELOPGAVE VERKEER EN PARKEREN
WAAR LOPEN WE TEGEN AAN?

Er is veel overbelasting van vrachtverkeer in

Overlast verkeer

2 smalle straten.

-

Denk ook aan schoolkinderen. Veel fietsen-

-

Levering Plus via oude route met name op

de kinderen dus overzicht is belangrijk bij

de donderdag de hele dag zodat klanten

Kon. Wilhelminastraat / Julianastraat. Hier

Wehl in en uit kunnen komen.

zijn gevaarlijke situaties / frustraties.

-

Grote hoge drempel kruising Kon.

-

Overlast verkeer bij sporthal.

Wilhelminastraat en Julianastraat eventueel

-

Denk ook aan ouderen van o.a. Oldershove,

aanpassen.

veel rollators stoepruimte nodig.
-

-

Kon. Wilhelminastraat vanaf kruising

Overlast verkeer vanuit Kilder en Keppel.

Keppelseweg richting Julianastraat

Het verkeer vanuit Keppel komt via de

eenrichtingsweg van maken.

Keppelseweg, Kon. Wilhelminastraat.

-

Kruising Kon. Wilhelminastraat

Verkeer vanuit Kilder via Kon.

Julianastraat Chinees eenrichting. Keuze

Wilhelminastraat of Grotestraat/ Kon.

bij Chinees Didamseweg of via

Wilhelminastraat.

Doesburgseweg afrijden.
-

Optie Doesburgseweg rechts af langs

Parkeren

begraafplaats deze straat verbreden

-

rotonde aanleggen rondweg N813

Raadhuisplein meteen vol en veel foutparkeerders bij evenement.

Parkeren
-

WAT ZOUDEN WE KUNNEN DOEN?

Parkeerplaats gemeentehuis opschuiven op
Julianastraat.

Overlast verkeer

-

Het gratis parkeren nooit veranderen.

-

-

Parkeerverbod tussen Beekseweg en Kon.

Analyseren de klanten die komen voor de
COOP en Plus en dan verkeerssituatie in

-

Wilhelminastraat.

kaart brengen.

-

Bij alle toegangswegen verkeersverbod.

Grotestraat 1 richtingsverkeer prima hier

-

Parkeerverbod Kon. Wilhelminastraat vanaf

handhaven. Tussen kerk en chinees.

Beekseweg tot Oranjestaat, gele -streep

Keppelseweg Beekseweg 2 richtingen. Van

met parkeerverbod.

Beekseweg tot Julianastraat eenrichting-

-

-

verkeer. De passanten komen Wehl niet

dezelfde plek. Parkeren is dan echter lastig.

meer uit.

De parkeerplek staat dan vol met

Weg aanleggen om het dorp uit te komen.

marktkramen.

Achter de protestantse kerk dan richting de

-

Keppelseweg terug naar Grotestraat.
-

Is een parkeergarage onder de Plus een
optie?

Snelheid verlagen tussen kruising
Beekseweg en kruising Oranjestraat

WIE GAAN ER NU AAN DE SLAG?

Bevorderen doorstroomsnelheid. Aan en

Wehlse Ondernemersvereniging, Dorpsraad,

afvoer centrum verbeteren. Zorg voor een

6 bewoners

goede verkeersdoorstroming.
-

Markt op donderdag zo houden en op

Denk ook aan de vrachtwagens, dus de
straten vrijhouden: Begin kruising
Beatrixplein Julianastraat t.h.v. Chinees
restaurant.
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DEELOPGAVE WONEN
WAAR LOPEN WE TEGEN AAN?

WAT ZOUDEN WE KUNNEN DOEN?

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

-

-

-

Grotestraat Keppelseweg: Café’s zijn erg

Gemeente moet meer nadenken over

onrustig door o.a. rookbeleid.

openingstijden cafés en evenementen

Supermarkt koelingen maken geluid,

(terugbrengen naar 2:00). Meer handhaven.

glasbak legen. Dichte bebouwing

-

Meer rust.

weerkaatst veel geluid. Let op vorm. Je kunt
geluid echt wel sturen+ eventueel dempen.

Wonen overig
-

Wonen overig

Panden eigentijdse voorgevel toestaan,
bijvoorbeeld Grotestraat 6.

-

Planschade daling huiswaarde.

-

Wij willen wonen middenin Wehl. Stop met

vervallen en voor het kerkbezoek naar

vage plannen beslis en voer uit.

Nieuw Wehl. Van de kerk kan een

Senioren koopwoningen dicht bij het

overdekte markthal gemaakt worden.

-

-

centrum.
-

-

De huidige functie van de kerk laten

Wat nodig is. Nadenken wat je wilt in

Eigen woning en nieuwe woning voor

een centrum. Alles kan niet of wonen of

huurders. Waar blijf ik als huurder waarvan

beschrijven.

de woning verdwijnt?
-

Geen knarrenhof bijvoorbeeld in hofje van

WIE GAAN ER NU AAN DE SLAG?

6. Gezamenlijk bouwbedrijf vinden of apart

Wehlse ondernemersvereniging, Dorpsraad,

bouwen.

Sité, 1 ondernemer, 2 bewoners
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DEELOPGAVE WERKEN EN ONDERNEMEN
WAAR LOPEN WE TEGEN AAN?

-

Nieuwe supermarkt
-

samenwerken.

Passende supermarkt? Geen mega

-

Versstraat met slager, groenteboer, bakker.

supermarkt. Niet te grote Plus, bedreiging

-

Meer winkelkeuze bijvoorbeeld

voor bestaande ondernemers.
-

Horeca meer aan plein werking laten

speciaalzaken.

Relocatie Plus is bedreiging voor andere
ondernemers.

Overig

Wat gebeurt er met de oude Plus?

-

Gebouw Kerkplein 10+12 in revitalisatie
project betrekken. Je hebt maar één kans

Winkel/ horeca

om er iets moois van te maken aan het

-

Kerkplein.

Eierboer Van Beek dichtbij centrum is wel
gek met zo’n mooi industrieterrein.

-

-

Lucassen tweewielers.

Markt verplaatsen naar Kerkplein/
Rabobank.

Overig

-

Markthal in kerk.

-

Medewerking gemeente aan ondernemers

WAT ZOUDEN WE KUNNEN DOEN?

i.p.v. tegenwerking.

Nieuwe supermarkt

-

- Niet alle pijlen op de Plus.

Andere koopzondagen dan in Doetinchem,
afdeling economie.

- Plus in het pand van Ten Brundel.

-

Subsidie Provincie.

- “Shop in shop” Bakker in nieuwe supermarkt.
WIE GAAN ER NU AAN DE SLAG?
Winkel/ horeca
-

Wehlse ondernemersvereniging, 2 ondernemers

Meer horeca en concentratie in het
centrum.
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DEELOPGAVE OPENBARE RUIMTE
WAAR LOPEN WE TEGEN AAN?

-

-

Evenementen ruimte/ evenementen op het
kerkplein

WAT ZOUDEN WE KUNNEN DOEN?

-

Markt op plein voor gemeentehuis

-

Leuke winkeltjes

Groen
-

-

Veel groen ontwikkelen binnen het
centrum en behouden binnen de cirkel

WIE GAAN ER NU AAN DE SLAG?

Beatrixplein, Julianastraat,

Omdat voor dit onderwerp geen directe pro-

Kon. Wilhelminastraat/plein Oranjestraat

blemen zijn genoemd, alleen suggesties om het

Grotestraat

centrum beter/gezelliger te maken, is er staande

Groenstroken bij parkeerplaats bij Plus

de avond besloten om dit onderwerp te laten
rusten totdat de andere onderwerpen verder

Overige ruimte

zijn uitgewerkt en uitgevoerd. Een eventuele

-

Vergroten leefbaarheid

aanpassing aan de openbare ruimte kan hier dan

-

Toegankelijkheid minder valide

op volgen.

-

Stoepruimte voor rolstoel en rollator

Om mee te denken hadden zich 2 bewoners

-

Geen hoogbouw

aangemeld.

-

Terrassen, gezellig terras bij cafés
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