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)

Zuid
1. Terugblik 2016
Canadaparkgroep, samenwerking met bewoners uit De Hoop en wijkbeheer
4 bewoners uit De Hoop verrichten nu al jaren opknapwerk en onderhoudsklussen aan het
Canadapark. Wijkbeheer faciliteert hen met gereedschap en het ophalen van snoeiafval. De
heren zijn aan het eind van het jaar in het zonnetje gezet!
Karpaten, samenwerking met bewoners en wijkbeheer
Bewoners van de Karpaten hebben hun straat verfraaid en vergroend door een strook
struiken en planten aan te leggen en te onderhouden. Zij hebben hierover ook een stukje
geschreven in de Blik op Zuid.
Harz, samenwerking met bewoners en wijkbeheer
Aan de Harz heeft een groep bewoners en hun kinderen samen met wijkbeheer afgesproken
dat de 2 kleinere speeltuintjes daar minimaal 5 jaar blijven; het oudste klimapparaat zal ook
vervangen worden, mocht het niet meer veilig zijn. Dit in tegensteling tot het beleid dat dit
soort plekjes ‘uitsterven’ ten gunste van een grotere wijk- of buurtspeelplek. De buurt wil het
graag zo en zo is het ook afgesproken.
Geboortebos, samenwerking met bewoners en wijkbeheer, wijkregie en buurtcoaches
In het Geboortebos is het druk. Er staan ‘geboortebomen’, er is een hondenlosloopterrein, er
is een stukje natuurgrond en er lopen een wandel- en fietspad doorheen. De grond rondom is
niet van de gemeente; uitbreiding is niet mogelijk. Er is uitgebreid met bewoners gesproken en
uiteindelijk zijn er op grond van die gesprekken een aantal kleine aanpassingen gedaan en
afspraken gemaakt.
Vuurwerk en kerstbomen, samenwerking met bewoners, wijkregie en afvalbeleid
Vuurwerkafval en kerstbomen worden op een nieuwe wijze verzameld. De gemeente gaat
meer en meer over tot ‘omgekeerd’ afvalbeleid; afval wordt grondstof. Bewoners en groepen
bewoners hebben hun afval naar een paar centrale plekken gebracht. De Beestenbende heeft
deze actie gecombineerd met een gezellige middag met bewoners van woon-/zorgcentrum
Waterrijk. In vele straten viert de buurt gezellig samen Oudjaarsdag en ruimt de volgende dag
ook gezamenlijk op. Gemeente en politie pleiten voor een gezellige, maar wel veilige manier
van Oud/Nieuw vieren.
Kinderclub De Hoop, samenwerking met buurtcoaches en sportbuurtwerk
Een aantal moeders uit de Hoop hebben eerst een geslaagde straatspeeldag georganiseerd.
Daar is een wekelijkse kinderclub uit voort gekomen. Er wordt geknutseld en gespeeld in het
Canadapark, de speeltuin en bij slecht weer in het verenigingsgebouw van FGH.
KiVaDa, samenwerking team KiVaDa de Huet, buurtbewoners, jeugd,
buurtcoahes, wijkbeheer en sponserende ondernemers Zuid
Ook dit jaar is de KiVaDa Zuid weer georgansieerd door een groot aantal vrijwilligers, voor
ruim 220 deelnemertjes. Dit jaar een spannend thema: schurk Skye moest ontmaskerd worden
door de getrainde geheime agenten.
Team KiVaDa heeft de eerste verkenning gedaan voor mogelijkheden om de KiVaDa op de
Greephorst te houden in de toekomst.
Blik op Zuid, samenwerking met bewoners, ondernemers, verenigingen en wijknetwerk

Voor het 2e jaar is bij alle bewoners van Doetinchem Zuid maandelijks de geheel door
bewoners georganiseerde en door organsiaties en ondernemers uit Zuid gesponsorde
wijkkrant Blik op Zuid bezorgd. Het wijknetwerk ondersteunt dit van harte en koopt elke
maand 7 bladzijden in als wijkcommuncatiekanaal voor wetenswaardigheden door en voor
bewoners.
KUNST, CULTUUR EN EVENEMENT IN ZUID
Voorjaarsmarkt, samenwerking met bewoners, ondernemers, instellingen, verenigingen
Voor de 4e keer is er aan het Willy Brandtplein een Voorjaarsmarkt gehouden. Er stond een
plein vol marktkraampjes, een springkussen, een podium met life muziek, Humanitas en
Waterrijk hielden Open Huis met allerlei leuke acties, er was catering en streetdance, en nog
veel meer, kortom een gezellig boel.
Huiskamerfestival Muziek bi’j De Naobers, samenwerking muzikale en gastvrije
bewoners, bezoekers, ondernemers en wijknetwerk
Een aantal muzikale bewoners hebben in 16 verschillende huiskamers en 2 wijkgebouwen in de
wijk verschillende muziekstijlen ten gehore gebracht, waar vele buurtgenoten van hebben
genoten. De organisatie is geheel door bewoners gedaan. Het wijknetwerk ondersteunt van
harte.
Buitenfilm in Zuid, samenwerking met vrijwilligers van het filmhuis en omwonenden
Ook dit jaar hebben vrijwilligers van het Filmhuis weer met ondersteuning van het wijknetwerk
in Doetinchem Zuid op 2 plaatsen een Buitenfilm gedraaid. In het Canadapark kwamen
ongeveer 400 bezoekers met hun stoeltjes, drankjes en hapjes van alle kanten. Op Sportpark
Zuid bij de Topsporthal kwamen 600 bezoekers met hun eigen stoeltjes en waren er ook 15
cabriolets en 15 gewone auto’s van waaruit men de film bekijken kon.
Halloween, samenwerking verschillende groepen bewoners ondersteund door
wijknetwerk
Bewoners van de Bastinglaan en omgeving hebben voor de 2e keer een Halloweenoptocht
georganiseerd. Een wat minder enge voor de kleintjes en een echte griezeltocht voor de wat
grotere kinderen. Er waren meerdere Halloween-initiatieven in het gebied. Volgend jaar
worden de krachten gebundeld.
SAMEN SPORTEN EN SPELEN IN ZUID
Inzet Sportbuurtwerk, samenwerking sportbuurtwerk, bewoners en wijknetwerk
Jeugd: Sportbuurtwerk heeft wekelijks zowel in de open lucht als in sportlokalen
sportactivteiten aangeboden in De Huet, Dichteren en voor het eerst ook in De Hoop.
Tientallen kinderen hebben hieraan meegedaan. Het jaar is met een spetterende Sport XL
instuif in de Bongerd afgesloten.
Ouderen: Wekelijks is er in Zuid op een gezellige manier door ouderen bewogen, zittend in
de rolstoel, fanatiek trainend in de sporthal, koersballend en zaalhockeyend tot wandelend en
fietsend in de frisse lucht. Er zijn wandel- en fietsgroepen gestart die nu op eigen kracht
doorgaan. In de zomer is er weer een rolstoel3daagse georganiseerd en op het eind van het
jaar wandelden bewoners gezamenlijk met hun rollator door de wijk.
Zaalvoetbal in Kleurrijk, samenwerking voetballende jeugd en wijknetwerk
Al enige jaren voetbalt een grote groep jongeren, waaronder de initiators van de Grot in 2013,
2 x per week in het Kleurrijk. Ze ontmoeten elkaar daar en kunnen flink wat energie kwijt.

Buurtspeeltuin Salemate, Weerdjeslaan en Anijsveld, samenwerking
buurtbewoners,kinderen en wijknetwerk
Door veel met elkaar te praten, te plannen en uiteindelijk uit te voeren (en dat is lang niet
altijd gemakkelijk) zijn in De Huet weer drie mooie buurtspeelplekken ontstaan. Na een
feestelijke opening goed voor veel gezelligheid en speelplezier. Buurt en gemeente doen
voortaan gezamenlijk het onderhoud. Een aantal kleine speelplekjes in de buurt zullen
geleidelijk uitsterven.
Tegelijkertijd is de woonomgeving bekeken. In het Weerdje is zowel het groen als het grijs
opgeknapt. Salemate gaat nog aan de slag met de verkeersveiligheid.
Boekweitdreef, samenwerking bewoners, kinderen en wijknetwerk
Op een voormalig klein speelplekje hebben buurtbewoners samen met het wijknetwerk een
aantal speelaanleidingen georganiseerd. Zo is een mini cool-nature speelplekje ontstaan.
Greephorst, samenwerking bewoners, wijknetwerk en gemeente
Op de 8 hectare grote Greephorst is een werkgroep van bewoners druk met verschillende
activiteiten. De Pipowagen, op de centrale ontmoetingsplek is gepimpt en feestelijk geopend,
de moestuin groeit en bloeit, er is een kinderpaasvuur gehouden, er wordt geklust en verdere
plannen worden gemaakt. Wandelgroepen bijv. gebruiken de Greephorst als start- en
koffiepunt en vele kinderen spelen er heerlijk in de natuur.
Samen met de organsiatie van de KiVaDa wordt onderzocht of de Greephorst mogelijk in de
toekomst een geschikte pelk is voor de KiVaDa. Helaas hebben er ook wat vernielingen
plaatsgevonden. De werkgroep beraadt zich samen met wijknetwerk en bewoners over hoe
hier mee om te gaan.
OPENBARE RUIMTE
Grijs en groen, samenwerking bewoners, wijknetwerk en verenigingen
Op vele plekken denken en doen bewoners mee aan het gebruik van, opknappen en
onderhouden van de leefomgeving. Bewoners ontmoeten elkaar in de openbare ruimte en
delen deze; de openbare ruimte is in feite het grootste buurthuis dat er bestaat en speelt bij
elke buurtactiviteit, die benoemd is in deze terugblik, ook een rol.
 Basketballvereninging BECEGE, (her)inrichting basketballveld De Huet.
 Scholen, verbeteren schoolomgeving (Lavendelveld; overleg met Canadaschool en OBS
de Huet).
 Tarwedreef (groen), Hof van Antwerpen (bomen), Kieftskamp (verkeer), Onstein
(groot onderhoud) etc.
 Verbeteren groen/veiligheid omgeving Sikkeldreef.
 Verplaatsen ruimte voor scootmobielen Bramenhof.
OMGAAN MET ELKAAR
Zuid een Kanjerwijk, samenwerking scholen, ouders, kinderen, BSN en wijknetwerk
Op de basisscholen krijgen de kinderen de principes van de kanjertraining uitgelegd en
aangeleerd. De scholen betrekken de ouders om te kijken hoe zij thuis en in eigen buurt ook
volgens deze principes kunnen handelen. Alle wijknetwerkpartners hebben 2 workshops
gevolgd om zich de principes eveneens eigen te maken om hier vervolgens in 2017 verder mee
de wijk in te gaan.
Kwetsbare bewoners, samenwerking bewoners, Samen Doetinchem en wijknetwerk

Op Sportpark Zuid leren tientallen nieuwe Nederlandsers het Nederlands nog beter.
Daarnaast koken ze samen (alle buurtbewoners kunnen komen eten), doen vrijwilligerswerk in
de buurt en doen vele contacten op. Bewoners van Zozijn en wijkbewoners doen mee in het
project. Het wijknetwerk organiseert dat veel meer, met name wat kwetsbare, bewoners
meedoen zowel aan activiteiten op Sportpark Zuid als in de buurt.
WIJKACCOMODATIE IN ZUID
De Bongerd, stapje voor stapje, AH, gemeente, ondernemers en wijknetwerk
Of het definitief doorgaat met de nieuwbouw van AH, de Sporthal en de daarmee
samenhangende herinrichting van de openbare rumte aan de Bongerd is nog steeds niet
bekend. Dit is een ingewikkeld project en heeft tijd nodig.
Praothuus, weer open, samenwerking uitbater, bewoners en verenigingen
Het Praothuus heeft een nieuwe uitbater gevonden. Begin 2017 gaat het cafetaria weer open.
Verschillende verenigingen kunnen weer gebruik maken van de ruimte voor hun
bijeenkomsten.
Waterrijk
Bij Waterrijk vinden vele activiteiten plaats voor de bewoners. Omwonenden kunnen ook
meedoen. Regelmatig komen schoolkinderen samen met de bewoners bewegen en spelletjes
doen. Er zijn plannen om de restaurantruimte aantrekkelijker en rendabeler te maken. Een
klankbordgroep van bewoners speelt hier een belangrijke rol bij. Buurtbewoners kunnen
gebruik maken van de ruimte voor vergaderingen en buurtbijeenkomsten.
Zuwe en de Poort, uitvalsbasis van de beide buurtcoachteams
Buurtcoachteam De Huet/Weerdje deelt de Zuwe (Bongerd 2) nu met twee huisartsen; voor
groepsactiviteiten wordt uitgeweken naar locaties in de wijk. Buurtcoachteam Dichteren/De
Hoop/Wijnbergen heeft haar intrek genomen in De Poort, aan de Hof van Rome. De
buutrcoaches houden hier ook elke maand een BROS(broodje op schoot)-inloop voor
verschillende wijknetwerkpartners.
Weerdje, een 2e jeugd? Samenwerking Habion, bewoners, ondernemers en
wijknetwerk
Woon-/zorgcentrum Het Weerdje bezint zich over hoe met een wat gedateerd gebouw te
herstarten in een eigentijdse versie. Bewoners, ondernemers en instellingen worden betrokken
en komen met ideeën. Deze worden nu uitgewerkt. Er wonen o.a. inmiddels een aantal
jongeren in het pand, een buurtkok kookt 2 x in de week voor de buurt en een
fysiotherapeute heeft er haar intrek genomen. Of een ingrijpende verbouwing haalbaar is
wordt begin 2017 bekend.
Dichtershof en Wingerd, samenwerking bewoners, verenigingen, kerk en wijknetwerk
In beide locaties worden door en voor bewoners vele activiteiten georgansieerd. Van
gezamenlijk eten tot spelletjes, van muziekuitvoering tot tafelgesprekken en nog veel meer.
Naast Dichtershof is de Petanquebaan in ere hersteld.
2. Thermometer
Gebied
Doetinchem-Zuid is een gebied aan de zuid-westkant van Doetinchem, doorsneden door de
spoorlijn Arnhem-Winterswijk en begrensd door de Oude IJssel, de A18 en de Wehlse

Broeklanden. Er wonen ca. 20.000 mensen in verschillende buurten, van na-oorlogs tot
nieuwbouw in wording. Verder is er een industrieterrein (De Huet), Sportpark Zuid (met een
stedelijke functie; daar zit ook de Brandweer) en het Uitloopgebied naar de Wehlse
Broeklanden. De voorzieningen (winkels, sporthal, gezondheids- en woonzorgcentra) bevinden
zich geconcentreerd aan de Bongerd (Huet; hier liggen de basisscholen verspreid) en het Willy
Brandtplein (Dichteren; hier liggen de 3 basisscholen aan dit plein).
Tevreden
Uit de Lemonenquete (2014) en via signalen van bewoners en uit het wijknetwerk
(professionals) komt naar voren dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over de wijk
wat betreft de 5 leefbaarheidsitems schoon, heel, veilig, sociaal en zorgzaam.
Maar
- Wanneer er sprake is van ontevredenheid uit zich dit meestal in gevoelens van overlast
van andere bewoners (zoals verkeer, lawaai, onbeschoft gedrag, hondenpoep). Men
vindt het lastig elkaar hierop aan te spreken en gezamenlijk naar een oplossing te
zoeken. Er is dan vaak sprake van botsende belangen en wat minder begrip voor
elkaar.
- Sommigen zijn niet tevreden over de kwaliteit van de openbare ruimte, het onderhoud
van groen en grijs.
- Ook zijn er signalen van eenzaamheid en meervoudige problematiek bij een deel van
de bewoners. Bewoners met psychische/psychiatrische problematiek, die soms
verward gedrag vertonen, hebben hier niet alléén last van, ook hun huisgenoten, buren
en soms een heel buurtje.
Kansen
In verschillende buurtjes is gezamenlijk opgetrokken bij het realiseren van een buurtspeeltuin,
het opknappen van de straat, het organiseren van buurtfeest tot kinderclub tot wijkmarkt tot
muziekfestival en een maandelijkse wijkkrant. Ook zijn er verbindingen tussen schoolkinderen
en ouderen, is er een prachtig integraal project voor nieuwkomers en wordt een
kinderboerderij geheel door vrijwilligers gerund. Het gebied grenst aan de Wehlse
Broeklanden, waar vrijwilligers samen aan de slag zijn en activiteiten organiseren.
Maar
We weten van veel bewoners nog niet wat ze belangrijk vinden voor hun wijk en wat ze
daarin, samen met buurtbewoners en professionals, zouden kunnen doen.
3. Wijkprogramma “Omzien naar elkaar!”
We gaan op pad naar een wijkprogramma dat van, voor en door bewoners is.
Het wijknetwerk zet dan ook in op samen met bewoners werken aan:

-

-

Betrekken van bewoners, hoe wordt het wijkprogramma echt van en voor bewoners?
ophalen van hun wensen, doelen, initiatieven, zodat het echt een jaarplan van de hele
wijk is en dat we volgend jaar een plan kunnen maken vanuit speerpunten vanuit de
wijk
Zicht op de wijk ,
* buurtcoachteam de Huet gaat hiermee aan het werk binnen de verschillende
gebieden binnen hun wijk.

* buurtcoachteam DHW (Dichteren, de Hoop, Wijnbergen). Gaat hiermee aan de
slag middels een wijkanalyse in de wijk Wijnbergen, en het bevragen van de
bewoners van Dichteren, de Hoop en Wijnbergen. De concrete werkvorm is nog
nader vast te stellen.
- Gedrag van bewoners/kanjerwijk
- Parels en krachten binnen de wijk.
- Zichtbaarheid van het wijknetwerk.
 Kwetsbare bewoners in een buurt.
- Waar wonen zij? Analyse.
- Buurt betrekken; draagkracht buurt versterken.
- Afstemming wijknetwerkpartners met fact. team. Hoe gaan we elkaar beter vinden op
casusniveau?
- Participatie kwetsbare bewoners in buurtinitiatieven en ontmoetingsplekken.
 Laagdrempelige ontmoetpunten in het gebied.
- Dichtershof, Fort Garry Horse, De Zuwe, de Bongerd, ‘t Weerdje, Greephorst,
Samen Doetinchem e.a. Participatie, vindplaats, kwartier maken.
- Activiteiten overzicht.
- Wijknetwerk zichtbaarder in het gebied.
Wij zijn er ons van bewust dat de verschillende punten elkaar overlappen en juist hierdoor
waardevol zijn/elkaar versterken/verbinden.
4. Geplande activiteiten 2017
 Betrekken van bewoners, van een wijknetwerk van professionals naar een wijkplatform
met bewoners.
- Samen met bewoners: zicht op de buurt en de buurt in; verschillende vormen.
- Voortgang Zuid Kanjerwijk; samen tot gedragsregels komen op sport- en speelplekken
- ‘Parels’ met elkaar in verbinding brengen.
- Wijk aan Zet!


-

Wonen in een buurt met kwetsbare bewoners, hoe gaan we deze programmalijn beter
vorm en inhoud geven samen met professionals, instellingen en bewoners?
Nauwere samenwerking relevante professionals rond zorgelijke situaties/ acute
situatie; multidisciplinair casusoverleg.
Meer zicht op minder direct zichtbare zorgelijke situaties; preventief multidisciplinair
casusoverleg
Betrekken en ondersteunen straat/ buurt.
Laagdrempelige ontmoetpunten in het gebied.
Bestaande locaties updaten en meer van de bewoners zelf maken
Bongerd/Zuwe/Dichtershof//De Hoop/De Poort/Greephorst/TopsporthalDZC/Waterrijk/Kokiezier.
Professionals werken zichtbaarder in de wijk (wifi nodig!)
Vervoersmogelijkheden organiseren voor/door bewoners om naar die locaties toe te
kunnen komen --> werkgroep vervoer/ism Samen D’chem.
Jeugd Dichteren/zaalvoetbal Kleurrijk
KiVaDa --> Geephorst?
Blik op Zuid, info kanaal
Activiteitenoverzicht, infokanaal
Markt op Zuid
Huiskamerfestival

