Inleiding Wijkjaarplannen 2017
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 daarom ook dit jaar breed
worden aangepakt. Het daadwerkelijk 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 een van ons.
Met vriendelijke groet, namens de wijknetwerken,
De wijkregisseurs
- Lutske Jepma, De Huet; Dichteren (Zuid) (j.jepma@doetinchem.nl)
- Albert Ordelman, Centrum (a.ordelman@doetinchem.nl)
- Tamara Otten, Gaanderen; Schöneveld (t.otten@doetinchem.nl)
- Paul van der Lee; beleid en bovenwijkse zaken (p.vanderlee@doetinchem.nl)
- Rody Poelhuis, Noord; Oosseld (r.poelhuis@doetinchem.nl)
- Geert Wanders, Wehl; Overstegen (g.wanders@doetinchem.nl)

Gaanderen
1. Terugblik 2016
Opening Herinrichting Hoofdstraat en evaluatie; in voorjaar feestelijke opening
Het plan voor een aantrekkelijke en veilige inrichting van het Zuidelijke deel van de
Hoofdstraat voor het kwetsbare langzame verkeer is in 2014 gerealiseerd en in 2015
uitgevoerd. De weg is in 2016 officieel opgeleverd en geopend. Tegelijk is ook op de kruising
Hoofdstraat /Rijksweg gedeeltelijk groen aangeplant om zo de verkeersveiligheid te vergroten.
Een herinrichtingsontwerp voor het noordelijk gedeelte van de Hoofdstraat is uitgewerkt.
Voor de uitvoering is echter geen financiële dekking. Maar toch worden de kruisingen ivm de
veilige schoolroute wel in 2017 al aangepast. De afronding van de stationsomgeving, met name
plaatsen van fietsenstalling door ProRail, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het
wijknetwerk houdt de vinger aan de pols over de beloofde evaluatie van de aanpassingen aan
de Hoofdstraat. Een inhoudelijke evaluatie moet nog plaatsvinden en volgt in 2017.
St Gaanderhuus ; ontwikkelen van integraal ouderenaanbod
Er is afgelopen jaar veel gesproken over de ontwikkeling van een integraal ouderenaanbod in
Gaanderen. De enquête die eind 2014, begin 2015 is afgenomen heeft gezorgd voor veel
discussies rond dit thema. In het voorjaar van 2016 is de Stichting Gaanderhuus opgericht.
Deze stichting wil de sociale vitaliteit van het dorp Gaanderen bevorderen en de
maatschappelijke samenhang en leefbaarheid in Gaanderen vergroten. Het wijknetwerk gaat de
samenwerking met deze nieuwe Stichting volledig aan om te helpen bij de realisering van deze
doelstelling.
In het najaar van 2016 heeft Stichting Gaanderhuus tevens twee bijeenkomsten georganiseerd
om kennis met hen te maken en hebben ze een terugkoppeling gegeven van de eerder
gehouden onderzoeken en de uitkomsten daarvan.
Stichting Gaanderhuus gaat door met de maandelijkse publicatie van de nieuwsbrief de
Dorpsgenoot. Het wijknetwerk gaat in 2017 de samenwerking met het Gaanderhuus verder
vormgeven.
Nieuwe Onderwijsaccommodatie
Nabij Sporthal de Pol wordt een nieuwe onderwijsaccommodatie (Multi Functionele
Accommodatie), waarbij St Martinus en Augustinus samengaan, gerealiseerd. Hier wordt
gebouwd voor 350 leerlingen (toekomstbestendig bouwen inclusief basisschool Wis en
Wierig). Het wijknetwerk heeft het inrichtings- en uitvoeringsplan ondersteund en maakt zich
sterk dat daarbij de omgeving (bewoners en gebruikers) van De Pol ook wordt meegenomen.
Er zijn veel zorgen rond de (fiets)ontsluiting van de nieuw te bouwen school bij de Pol. Samen
met belanghebbenden hebben wij ons sterk gemaakt voor een veilige ontsluiting en voor een
veilige en gezonde schoolomgeving. Inmiddels ligt er een plan dat in 2017 uitgevoerd gaat
worden. Hierbij zijn verschillende bewonersgroepen betrokken. Daarnaast maakt het netwerk
zich sterk dat bewoners in de omgeving en belanghebbenden op de juiste momenten worden
meegenomen/geïnformeerd over de uit te voeren plannen. Hierover zijn afgelopen jaar diverse
bijeenkomsten geweest met bijvoorbeeld de direct omwonenden, het burenoverleg en de
klankbordgroep Veilige Hoofdstraat.
Buitenruimte MFA Gaanderen
Met de komst van een nieuw MFA in Gaanderen, biedt het kansen voor de buitenruimte rond
dit prachtige terrein waar naast school, kinderopvang, VVG, de Pol en sociaal cultureel
centrum de Trefkuul veel Gaandernaren gebruik van maken. Afgelopen jaar is met diverse
partners gekeken hoe deze omgeving zo optimaal mogelijk benut kan worden. Samen met

Beweegwijs is gekeken naar een integrale aanpak van dit hele terrein.
Beweegwijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuwe schoolvak.
Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving,
theater, dans en muziek. Het biedt voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving. De
beleving en ontwikkeling van de leerlingen staat bij het ontwerp van de buitenruimte centraal.
Dit krijgt in 2017 verder vorm.
Noaberschap
In Gaanderen is het belangrijk om de onderlinge contacten en vanzelfsprekendheid van
burenplicht en normen en waarden onder de aandacht van onder andere nieuwe bewoners te
brengen. Wijknetwerk wil een idee/tool uitwerken waarmee wellicht de buurtcoaches maar
ook de Dorpsraad haar voordeel kan doen zodat het naoberschap gestimuleerd wordt om zo
de sociale cohesie in een buurt/straat, en het hele dorp nog meer te bevorderen. Najaar 2016
is het dorp Gaanderen benaderd om interesse voor dit initiatief te peilen. Afhankelijk hiervan
wordt er in 2017 verdere uitvoering aan gegeven.
Inrichting openbare ruimte Van Damstraat
In 2016 is gebleken dat door het vertrek van een aantal initiatiefnemers dit project stil ligt. Één
initiatiefnemer wil verder maar er ontbreekt vooralsnog voldoende draagvlak.
Onderhoud groen Augustijnenstraat
In juni 2016 zijn bezuinigingen doorgevoerd bij het maaien van gazons. Rondom de
Augustijnenstraat is hier veel weerstand ontstaan. Wethouder Drenth is afgelopen zomer op
bezoek geweest en heeft met de bewoners gesproken. Dit najaar is met een aantal bewoners
door de wijkbeheerder en de buurtcoach opnieuw een rondje gelopen om de situatie te
bekijken.
De bezuiniging op het gazon is noodzakelijk om het verminderde budget dat beschikbaar is
voor het onderhoud van het groen te compenseren. We gaan in 2017 met de bewoners
verder in gesprek om samen te kijken of dit op een andere wijze kan worden gerealiseerd. De
mogelijkheden zijn echter zeer beperkt.
Burgerinitiatief Gescoterrein
Een groep bewoners uit Gaanderen is bezig geweest met een burgerinitiatief om te komen tot
een andere inrichting van een terrein aan de Bloemenweg, het Gescoterrein.
De Stichting Natuurpark Gesco heeft naast de aanleg van het natuurpark de financiering voor
het beheer van het park voor de eerste vijf jaren rondgekregen. Voorjaar 2016 is het
natuurpark feestelijk geopend. Het initiatief van de bewoners is een goed voorbeeld van
bewonersparticipatie zoals de gemeente dit voor ogen heeft.
Kerkstraat
Het deel van de Kerkstraat tussen de Rijksweg en de Bremstraat is afgelopen jaar opnieuw
bestraat. Het ontwerp is samen met bewoners tot stand gekomen. De straat is omgevormd
tot een 30 kilometerzone en het asfalt heeft plaatsgemaakt voor klinkers. De forse bomen in
de straat zijn behouden en gesnoeid.
Gratis Boom
Voorjaar 2016 is een pilot uitgevoerd van het project Gratis Boom. Bewoners konden hierbij
aangeven of zij een boom in de tuin wilden hebben. De Dorpsraad van Gaanderen heeft deze
pilot uitgevoerd, ondersteund door de afdeling Buha van de gemeente. Dit is een heel groot
succes geworden. Bijna 500 bomen hebben een weg gevonden naar de tuinen in Gaanderen.
De pilot is zo geslaagd dat besloten is om het project door te voeren in alle andere wijken van
Doetinchem.

Park Akkermansbeek
In het park langs de Akkermansbeek is het pad voorzien van een nieuwe toplaag waardoor het
park ook in een natte periode goed toegankelijk is.
In 2016 is in het park een invasieve plant aangetroffen, de watercrassula. Hierop is in
september direct gereageerd en de plant is voor 99% verwijderd. De komende jaren wordt
gecontroleerd op deze plant. Gelijktijdig met het verwijderen van de watercrassula is het park
meer open gemaakt, zodat het park vanaf de Beekstraat beter zicht baar is. Hiermee is een
verzoek van de groengroep van de Dorpsraad Gaanderen gerealiseerd.
JOGG dorp Gaanderen
JOGG (Jongeren op gezond gewicht) is een landelijke beweging die jongeren (0-19 jaar), hun
ouders en omgeving bewust maken van de voordelen van een gezonde leefstijl. In een JOGGgemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie,
woningbouw, welzijn en media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk
en aantrekkelijk te maken. De kracht van de beweging is dat de boodschap zo in alle
levensdomeinen van jongeren terugkomt en wordt herhaald. De gezonde keuze wordt
daarmee de makkelijke keuze. Om dit te bereiken was in 2015 en een gedeelte in 2016 de
buurtsportcoach structureel aanwezig om jongeren aan te zetten te bewegen. Er wordt nog
bekeken hoe dit in 2017 verder vormgegeven gaat worden. Verder is er de Drinkwater
campagne gestart met een bekende JOGGmasccotte. Deze mascotte wordt op zo veel
mogelijk momenten ingezet. Afgelopen jaar zijn er naast de drinkwatercampagne leuke acties
geweest (avond 4daagse Gaanderen, Gruitendag Martinus en Augustinusschool, Nationaal
schoolontbijt, Herfstvakantie KivaDag, gezonde traktaties op Pleinenfeest) waardoor de
uitgangspunten steeds meer verankerd worden. In het ontwerp van de buitenruimte van het
nieuwe MFA wordt een watertappunt aangelegd zodat water drinken de normaalste zaak van
de wereld wordt/blijft.
Pleinenfeest Gaanderen
Op zondag 25 september liep heel Gaanderen en omstreken weer uit voor ’t zogenaamde
Pleinenfeest. De Hoofdstraat stond vol diverse kraampjes waar van alles te doen was voor jong
en oud. Voor op het plein bij de Aldi was er ook van alles te beleven rond het thema Prettig
wonen in Gaanderen. Diverse organisaties en instellingen waren hier aanwezig. Sité met de
Thuis in de Achterhoek stand, Dorpsraad Gaanderen met diverse info rond buurt whatsapp en
andere onderwerpen. Bij de kraam van Sportservice konden ouderen hun balans en
reactievermogen testen en bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) konden jongeren in een
pannakooi voetballen. Sensire was aanwezig met diverse producten en bij Humanitas kon je
gezonde traktaties maken. En de mensen van het Wijknetwerk Gaanderen en de
buurtcoaches/buurtplein stonden klaar met een kopje koffie of thee. Verder stonden op het
plein nog diverse sportverenigingen en kon je naast lekkere gezonde versnaperingen je uitleven
op een rodeostier of je laten schminken. In 2017 wordt dit concept rond Prettig wonen in
Gaanderen waarschijnlijk verder uitgewerkt.
Platform Gaanderen
Platform Gaanderen is een overleg tussen bestuurders van diverse partijen (Dorpsraad,
Stichting Sport en cultuur, basisscholen, VVG, OFG en gemeente). In dit platform houdt men
elkaar op de hoogte van de eigen visies en activiteiten en wordt gezocht naar de gezamenlijke
drager. Het platform heeft in 2016 drie gezamenlijke prioriteiten benoemd, te weten:
1- Verbeteren en transparant maken van de samenwerking en ontmoeting tussen de
belangrijke partijen in Gaanderen waarbij men verder kijkt dan de ‘eigen tuin’.

2- Aandacht voor jongeren in Gaanderen en omgaan met en anticiperen op vergrijzing van het
dorp.
3- Optimaal benutten van (bestaande) voorzieningen / accommodaties. Daarnaast is het
Platform initiatiefnemer van het gestarte proces Waardevol Gaanderen, zie prioriteiten 2017.
Verkeersveiligheid omgeving Wis & Wierig
In overleg met de MR van basisschool Wis & Wierig is gekeken om de veiligheid van de
kinderen tijdens haal- en brengmomenten te vergroten. De aanpassingen rond de fiets- en
wandelpaden in verband met de nieuwbouw van basisschool Gaanderwijs worden pas rond
zomer 2017 uitgevoerd. Om hier niet op te hoeven wachten is eind 2016 een gedeelte van de
parkeerlus aangebracht in de Watertapweg waardoor er een kiss & ride zone ontstaat. De MR
heeft via een nieuwsbrief de ouders uitgelegd wat het gewenste rijgedrag hier is.
Mullepad afsluiting
De snelheidsverhoging van het treinverkeer tussen Arnhem en Winterswijk zorgt voor een
verslechtering van de overwegveiligheid van niet-actief beveiligd openbaar overpad,
overgang/klaphek Mullepad. Afgelopen jaar is met een groep direct aanwonende en een
delegatie van Dorpsraad Gaanderen gekeken naar een alternatieve spoorwegovergang. Dit
omdat de overgang Mullepad een belangrijke verbinding is tussen Noord- en Zuid-Gaanderen
en veelal gebruikt wordt in bijvoorbeeld het ommetje van Gaanderen, een bekend recreatief
wandel/fietspad. Na verschillende alternatieven besproken te hebben kwam de Dorpsraad met
een goed alternatief: de Bielheimerbeek-route. De Bielheimerbeek-route gaat uit van een
spoorkruising onder het spoor ter plaatse van de beek. Er komt een soort betonnen bak
onder de brug door waardoor voetgangers naar de andere kant kunnen lopen. De Dorpsraad
wil samen met aanwonende actief betrokken blijven bij het begaanbaar houden van de route en
de onderdoorgang. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt en uitgevoerd.
Bestemmingsplan
In 2017 moet het huidige bestemmingsplan worden herzien. In 2016 is het wijknetwerk ism
met een planoloog van de gemeente in gesprek gegaan met de dorpsraad over mogelijke
wijzigingen van het bestemmingsplan.
Signalen/thermometer
Als je de thermometer in Gaanderen stopt dan loopt het kwik behoorlijk op als het gaat over
verkeer en de Rijksweg. Verschillende inzichten en discussies volgen dan. Over het algemeen is
er een gevoel van onveiligheid op het kruispunt Rijksweg/Hoofdstraat. Met de aanpassingen die
in 2015 zijn gedaan, hopen we dat dit gevoel wordt weggehaald of in ieder geval verminderd.
Nu een jaar na dato realiseren we wel dat dit tijd nodig heeft. Het groen en spelen in
Gaanderen zorgt daarentegen voor rust en dikke tevredenheid.
Het onderhoud rond groen heeft wel voor wat onrust gezorgd. De komende bezuinigingen
van buha op dit vlak zullen dit onderwerp in 2017 op de agenda houden.
De thermometer loopt aardig op als het gaat om onderlinge verdraagzaamheid, sociale
contacten en normen en waarden. Gaanderen stond bekend als een dorp waar men onderling
goed contact had en burenplicht was een vanzelfsprekendheid. We zien dat Gaanderen breed
dit in diverse buurten steeds verder afbrokkelt. Gelukkig is dit niet in heel Gaanderen zo, maar
het heeft wel onze aandacht. Verder zijn er zorgen om diverse locaties waar leegstand is of in
de nabije toekomst komt, zoals omgeving St Jozef en de vrijkomende scholen in 2017.
Bovendien is er zorg hoe we in de toekomst het dorp Gaanderen leefbaar kunnen
maken/blijven behouden. Denk dan bijvoorbeeld ook aan de toegankelijkheid voor ouderen
van bepaalde voorzieningen, hoe kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en
hoe maken we Gaanderen aantrekkelijk voor jonge gezinnen? Waar is behoefte aan voor

zowel jong als oud, welke collectieve activiteiten passen hier het beste bij?
1. Prioriteiten 2017
Waardevol Gaanderen
In Gaanderen is een levendig verenigingsleven, zijn vele maatschappelijke organisaties
betrokken en werkzaam, wordt een nieuwe school gebouwd, komt er een nieuw VVG-gebouw
en zijn er diverse activiteiten voor jong en oud in de Trefkuul en de Pol en niet te vergeten is
er een nieuw seniorencomplex: Het Pelgrim. In 2011 is op basis van een brede inventarisatie
een dorpsvisie gemaakt met inwoners van Gaanderen. Deze dorpsvisie kende drie
speerpunten: verbeterde samenwerking, anticiperen op vergrijzing, goede invulling van
voorzieningen. In 2014 kwam er een vervolg op het Dorpsplan genaamd Gaanderen aan zet. In
datzelfde jaar is er een behoefteonderzoek gehouden onder alle inwoners van 50 jaar en
ouder. Deze uitkomsten zijn het vertrekpunt voor de invulling van hoe en waar deze plannen
kunnen zorgen voor een springlevend Gaanderen. Wat bindt bewoners? Wat enthousiasmeert
de jeugd om Gaanderen als toekomstbestendige woonplek te zien? Wat zorgt voor voldoende
draagvlak en voorzieningen om gezond oud te worden en te zijn in Gaanderen? Op al dit soort
vragen moet Waardevol Gaanderen antwoord gaan geven. Met alle professionals werkzaam
voor de Gaanderense bevolking, vrijwilligers en inwoners zelf krijgt in 2017 Waardevol
Gaanderen vorm. Waardevol Gaanderen zorgt zo mede voor een vitaal en
toekomstbestendige invulling van dorpsvoorzieningen en bewonersactiviteiten. Waar
Waardevol Gaanderen prioriteit aan geeft, daar wil het wijknetwerk Gaanderen zich voor
inzetten.
Buitenruimte MFA / Naschoolse activiteiten
Met de komst van het nieuwe schoolgebouw en de totaal nieuw ingerichte buitenruimte van
school/VVG en de Pol/ de Trefkuul geeft dit kansen om dit gehele terrein ook buiten schooltijd
goed te benutten. Het wijknetwerk wil samen met diverse partners bekijken wat de
mogelijkheden zijn om naschoolse activiteiten aan te bieden op gebied van sport, cultuur,
welzijn.
Spelen in Gaanderen
Per 1 januari 2017 is het budget voor het beheer en onderhoud van speelterreinen gehalveerd.
Dit betekent dat de helft van alle speelobjecten niet meer duurzaam kunnen worden
onderhouden. Het is een uitdaging om dit zo te organiseren dat spelen voor alle kinderen in
Gaanderen mogelijk blijft. De keuze voor waar wel en waar niet meer op toestellen gespeeld
kan worden moet samen met de dorpsgemeenschap worden gemaakt. We gaan hierover met
de wijken, buurten en de dorpsraad in gesprek.
Klussenlijst en aandachtsgebieden:
JOGG dorp Gaanderen
Komend jaar blijft Gaanderen het JOGG label (Jongeren op gezond gewicht) behouden. Het
wijknetwerk zet zich zoveel mogelijk in om de doelstellingen van JOGG te realiseren.
De extra inzet van de buurtsportcoach is daarbij niet onbelangrijk. Omdat deze uren komen te
vervallen en nog niet geheel duidelijk is of Buurtpleinbv dit gaat opvangen zullen we deze
ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.
Van Damstraat: Bewonersinitiatief inrichting openbare ruimte/spelen. Komend jaar willen we
een groep bewoners hierin ondersteunen en faciliteren. Activiteiten in de directe omgeving
kan er voor zorgen dat de onderlinge verdraagzaamheid wordt vergroot.

Kerkstraat, fietsoversteekplaats wordt mogelijk veiliger gemaakt. Dit in relatie tot het
doortrekken van de 30km-zone. Bekijken of voor dit deel van Gaanderen e.a. niet eerder
uitgevoerd kan worden dan gepland.
Monnikkenstraat en Priorstraat gaat Sité renoveren.
Voor het gebied Augustijnenstraat / Bethlehemstraat moet gemeente en Sité de samenwerking
aangaan. Groen, parkeren, verharding liggen slecht en soms onlogisch.
Woninginbraken.

