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)
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Centrum
1. Terugblik
Pompenhof
Vanuit Sité bestond er de behoefte om de band met de huurders te versterken en met hen
over het wonen in de Pompenhof in gesprek te komen. Die behoefte werd versterkt door
een aantal overlastsignalen uit hofje en de directe omgeving. De huis-aan-huisgesprekken zijn
door de leden van het wijknetwerk gevoerd. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens het
nuttigen van een ‘buurtburger’. Opvallend was de hoge mate van tevredenheid over de plek
van hun woning onder bewoners. Die werd in hoge mate gewaardeerd. Die compenseerde de
klacht over de beperkte ruimte die men in de woning heeft. Slechts een aantal vragen hadden
betrekking op de beperkte hoeveelheid licht in de openbare ruimte en het onderhoud van het
groen. Ook de overlast is afgenomen door een aantal mutaties in de buurt. Op een enkele
plek wordt in overleg met de betreffende bewoner een lichtpunt aangelegd en is in
samenwerking met de BUHA door bewoners gesnoeid. Voor de buurtcoach bleek het een
goede manier om met mensen in gesprek te komen.
Brouwerskamp
In maart tijdens NL Doet heeft het wijknetwerk als vorm van kennismaking met de bewoners
een dagdeel meegewerkt aan het opknappen van de binnentuin van de Brouwerskamp. Dit op
verzoek van de vrijwilligers die de bewoners ondersteunen. Uit de gevoerde gesprekken
tijdens de tuinklus kwamen diverse vragen. Aanleiding voor de buurtcoaches (bc) om aan de
hand van een vragenlijst alle bewoners in de tweede helft van dit jaar te bezoeken en te
bevragen. In januari 2017 zijn de uitkomsten met de bewoners tijdens een bewonersavond
besproken. Er zijn over een aantal hardnekkige parkeer- en verkeersvragen afspraken gemaakt.
Naast een aantal gebruikelijke ongemakken van het samen wonen in een straat (en in dit geval
een hofje) heerste er tevredenheid. De zorg voor het onderhoud door de ouder wordende
groep bewoners blijft bestaan.
Fietsoverlast binnenstad tijdens de nacht
Eind juni hebben een aantal leden van het wijknetwerk deelgenomen een nachtelijke schouw in
de binnenstad. Met name in de omgeving van de Grutstraat en de Waterstraat is een tekort
aan fietsparkeerplaatsen. Het levert voor omwonenden ook overlast op aan het eind van de
horecanachten. Dan blijken het verzamelplekken te zijn waar de ‘laat nachtelijke
afscheidsrituelen’ worden uitgevoerd. Door tussenkomst van de wijkbeheerder zijn er een
aantal extra fietsparkeerplaatsen aan de kop van de Grutstraat toegevoegd. In 2017 worden op
meerdere plaatsen in de binnenstad fietsparkeerplekken gerealiseerd.
Isseldoks
Er zijn nog geen zorgpartijen gevonden die ruimte willen afnemen. We wachten de
ontwikkelingen af. Er ligt voor het netwerk momenteel geen taak.
Stationsomgeving
De uitvoering van de stationsomgeving heeft wederom een flinke vertraging opgelopen.
Daarmee ook de aanleg van de skatebaan. Het geduld van jongeren wordt flink op de proef
gesteld. Voor een generatie skaters die hiertoe ooit het initiatief hebben genomen komt het
plaza te laat. Ze zijn inmiddels uit de stad vertrokken.

Afgelopen jaar zijn er onder invloed van aanvullende eisen van Pro-rai en NS samen met de
jongeren diverse aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. De opening van het skateplaza is
naar verwachting in het voorjaar 2017. Jongeren zullen bijdragen aan de feestelijke opening.
Het is de bedoeling dat het skatepark in het voorjaar 2017 klaar is. Jongeren van de Gruitpoort
zullen betrokken worden bij de opening.
Samen leven in de binnenstad.
Doetinchem heeft een bruisende en gastvrije binnenstad. Het is een beetje de huiskamer van
de regio, waar de koffie klaar staat, het bier koud, de maaltijd wordt bereid en waar iedereen
welkom is. Tegelijkertijd wonen er in die binnenstad mensen die ’s morgens vroeg op moeten,
die kinderen hebben die ze op tijd in bed willen stoppen en soms overlast ervaren van al die
gezelligheid. Die soms schurende belangen vragen om heldere regels en goede afspraken
tussen bewoners, (horeca)ondernemers en ook gemeente, handhavers en politie. Het gaat dan
onder andere om sluitingstijden horeca, eindtijden voor terrassen en loketverkoop, maar ook
over afspraken rond evenementen in de binnenstad.
In november is dit thema met belanghebbenden (bewoners, evenementenorganisaties, horecaeigenaren, handhavers, bezoekers) tijdens een druk bezochte avond in een ideeëncarrousel
besproken. De uitkomsten worden de komende maanden verwerkt in een nieuw
horecaconvenant. Daarnaast is er het plan opgevat om te starten met een overleg tussen alle
betrokkenen analoog aan de coffeeshops. Hier ligt het komend jaar een taak voor het
wijknetwerk.
De veiligheid in de stegen
Bij diverse stegen in de binnenstad doen zich een aantal problemen voor.
- Veiligheid. Er zijn omwille van de veiligheid i.o.m. aanwonenden en ondernemers een
tweetal stegen afgesloten. Vooral tijdens uitgaansavonden leverde dit problemen op en
was de veiligheid van bezoekers in gevaar. (geweld, diefstal en aanranding)
- Een tweede probleem is de manier waarop met name horecaondernemers omgaan
met het aanbieden van afval. De wijze waarop dat plaatsvindt levert brandgevaar op en
is een bedreiging voor de hygiëne. Na veel discussie met betrokkenen zijn er
maatregelen genomen die het probleem op korte termijn moeten oplossen.
Voor de langere termijn wordt door de BUHA gekeken naar de mogelijkheid voor
ondergrondse afvalopslag. Er zijn gebruiksregels opgesteld voor de aangrenzende
panden. Nu handhaven.
Amphionpark
Het afgelopen jaar is getracht zorgaanbieders te interesseren voor het organiseren van
dagopvang in en om de tuin en het park.
Gespreken met diverse partijen hebben tot op heden niet geleid tot een gewenst resultaat.
Met het AOC is er nog contact, maar dit verloopt moeizaam. Probleem is dat zorginstellingen
niet vanuit een dichtbij gelegen locatie kunnen werken. Komend jaar zal in het kader van de
leegstand overlegd worden met eigenaren van leegstaande panden. Het blijft ook voor het
nieuwe jaar een punt van aandacht. Gekeken wordt in hoeverre ook andere zorg aanbieders
ingezet kunnen worden (bijv. Iriszorg/stadskamer).
Wijkgericht werken Croonemate/zorg om de kwetsbare ouderen
De projectgroep wijkgericht werken van Croonemate heeft het afgelopen jaar een onderzoek
ingesteld naar de behoefte van zelfstandig wonende ouderen in de omgeving van Croonemate.
Doel is om daar het dienstenaanbod op af te stemmen. De wijkregisseur en de bc nemen aan
het overleg deel. In december is het onderzoek, uitgevoerd door studenten van het
Graafschapcollege, gepresenteerd. Mede aan de hand van de uitkomsten gaan we kijken in

hoeverre het wijknetwerk nauwer bij dit project betrokken kan worden en we tot een meer
gestructureerde aanpak kunnen komen (bijv. het ontwikkelen van een programma).
Speelvoorziening Meesterstraat
Met de komst van Zozijn in de Meesterstraat was er onder bewoners de roep om het
opknappen van de speelvoorziening aan de Meesterstraat. Er is samen met de omwonenden
gekeken naar de mogelijkheden en op basis daarvan is er een ontwerp gemaakt. Eind van het
jaar is het merendeels gerealiseerd. Om klimaat technische redenen is de groenaanplant nog
niet afgerond.
Ooievaarsnest
Bewoners uit de Koninginnenbuurt hebben het initiatief genomen tot het maken van een
natuurspeelterrein op het braakliggende terrein aan de Ruimzichtlaan. Naar verwachting zal de
geplande woningbouw maar beperkt doorgang vinden. Het terrein is/wordt ingericht met veel
natuurlijke (afval)materialen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor verdere inrichting en
het onderhoud.
Overlast COOP pand
De leegstand van het voormalige COOP gebouw heeft het afgelopen jaar mede tot overlast
voor de omgeving geleid. In overleg met de school en de politie zijn er diverse maatregelen
genomen die de overlast aantoonbaar heeft teruggebracht.
Dalespand/opvang dak- en thuislozen
De komst van een opvang voor dak- en thuislozen in het voormalige Dalespand lijkt van de
baan. De Raad van State heeft de Stichting Goed wonen in de Pas in het gelijk gesteld.
Belangrijkste grond was de wankele financiering van de voorziening. De effecten zijn merkbaar.
IrisZorg heeft te weinig plek in zowel de dagopvang als de crisisopvang. Voor een deel zijn
i.s.m. Sité in diverse wijken woningen vrijgemaakt voor de opvang.
Leegstand binnenstad
Het afgelopen jaar is er met betrokkenen van de Veentjes en de Terborgseweg uitvoerig over
de toekomst van beide aanloopstraten gesproken. De uitkomsten van in totaal 6 workshops
zijn leidend voor een aantal korte termijnprojecten in beide gebieden. Het wijknetwerk zal
daar in 2017 bij worden betrokken (zie projecten).
Hoopensteeg
Eind december zijn de foto’s in de Hoopensteeg weer vernieuwd.
De banners maken deel uit van een project waarmee jongeren van jongerencentrum de
Gruitpoort de afgelopen jaren hun activiteiten onder de aandacht van het winkelend publiek
willen brengen. De foto’s zijn gemaakt door de jonge Doetinchemse fotograaf Jessica de
Lepper. Zij wil met de foto’s de vluchtelingen een gezicht geven in onze Doetinchemse
samenleving.
Het fotoproject maakt deel uit van een groter project in de binnenstad: het tegengaan van
verloedering van stegen.
De foto’s zijn gemaakt tijdens activiteiten die vanuit JC de Gruitpoort zijn georganiseerd voor
en met vluchtelingen in de Kruisberg. Men richtte zich daarbij vooral op de jongeren daar. Bij
die activiteiten is nauw samen gewerkt met de organisatie Elan Art, een organisatie die
culturele activiteiten met studenten en vluchtelingen opzet in onze regio.
Coffeeshop Diamond

Er zijn weinig klachten uit de buurt rond de coffeeshop. De onderlinge samenwerking tussen
bewoners, politie, eigenaar en zorgaanbieders verloopt goed. Men weet elkaar te vinden voor
het geval er klachten mochten zijn. De gemaakte afspraken worden nagekomen. Deze aanpak
zal ook als voorbeeld gebruikt gaan worden bij de aanpak van overlast in de binnenstad.
(uiteraard met inachtneming van de verschillen in problematiek)
Ambtsbegraafplaats
Ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum hebben vrijwilligers samen met toneelgroep Grid een
2 tal uitvoeringen op de begraafplaats gehouden voor de omwonenden wijken. De uitvoeringen
zijn door ca 150 mensen bezocht en zijn enthousiast ontvangen. Het bestuur is dermate
enthousiast dat men overweegt om het initiatief een vervolg te geven.
Door het wijknetwerk zijn onderhoudsmiddelen ter beschikking gesteld voor het dagelijkse
onderhoud aan de begraafplaats. Door veroudering van het vrijwilligersbestand zijn de
werkzaamheden een voortdurende zorg.
2. Klussenlijst
 Centrumplannen Sité
Samen met de bewoners is Sité plannen aan het maken voor de woningen aan de
Weustenstraat, Themansstraat, J.F Kennedylaan, Hofstraat en Nieuweweg. Dit kan zijn
groot onderhoud, renovatie of sloop en nieuwbouw van de woningen. Eind 2016 zijn
de eerste gesprekken gevoerd en dit heeft zijn vervolg in 2017. Het wijknetwerk is
betrokken bij de gesprekken en de vervolgplannen.
 Vergroening binnenstad
Er komt een prijsvraag voor een ontwerp van de groene poort bij de ingang van de
binnenstad bij C&A. Sité heeft op verzoek van de gemeente het plan opgevat om de
gevel van de woningen boven de winkels aan de Raadhuisstraat te vergroenen. Voor
het komend jaar wordt hiervoor een plan gemaakt.
Susan en Maarten gaan een opzet maken voor de vergroening van het gevelpand.
 Overlast verwarde personen
Overlast verwarde personen neemt toe. Dat geldt niet enkel voor de binnenstad, zo
blijkt uit cijfers van de politie. Ook Sité en buurtcoaches bevestigen deze signalen.
Voor het Centrum gaat het volgens cijfers van de politie om 70 personen. Veelal
hebben zij een psychiatrische achtergrond. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak die
geïnitieerd gaat worden door de wijkregisseurs.
 Opening van het Skateplein
Er is budget voor Serious Doetinchem vanuit het flexibele budget gekomen.
 Fietsen door de Binnenstad
In de eerste helft van 2017 start de proef fietsen door de binnen stad. Parallel daaraan
wordt het aantal fietsparkeerplekken uitgebreid.
 Bezuinigingen op de speelterreinen
In 2017 vindt er een flinke bezuiniging op de speelvoorzieningen plaats. Op welke wijze
de bezuinigingen worden geëffectueerd is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Maar
het zal in diverse wijken wel tot onrust en vragen leiden. Een van de onopgeloste
vragen is in hoeverre wijkbewoners zelf een rol kunnen gaan spelen in het beheer en
het onderhoud. Het Centrum kent, gelet op de leeftijdsopbouw en
bevolkingssamenstelling van de binnenstad weinig speelplekken. In de Pas is afgelopen
jaar een speelvoorziening gerenoveerd. Aan de Ruimzichtlaan is door bewoners in
eigen beheer een natuurspeelplek aangelegd. Dus naar verwachting zijn de gevolgen









voor het Centrum beperkt. In overleg met de wijkbeheerder worden er afspraken
gemaakt over de communicatie hierover.
Amphionpark
Met de komst van de Villa naar de Veentjes wordt de zoektocht naar
samenwerkingsvormen tussen de diverse zorgpartijen en de tuin/het park vervolgd.
De fysieke aanwezigheid van een zorgpartij biedt hiertoe grotere kansen.
Zorgmijdende daklozen.
In het Centrum hebben we te maken met een groep zorgmijdende daklozen. Het gaat
om een groep van ca. 5-10 personen die zich niet wil laten begeleiden door Iriszorg en
ook verdere hulp afwijst. Ze zoeken een plek in de stad waar men met rust gelaten
kan worden. Tot voor kort kenden we een paar panden waarin dat kon en min of
meer gedoogd werd. (o.a. het voormalige kantoorgebouw aan de Hubert Noodstraat).
Er wordt met diverse partijen (politie, Iriszorg en het Zorgnetwerk) naar oplossingen
gezocht. In de praktijk stuit men bij het zoeken naar minder conventionele oplossingen
op formeel juridische obstakels.
Zorg voor de kwetsbare ouderen.
De uitkomsten van het behoefte-onderzoek in 2016 van het ROC in opdracht van
Croonemate worden in het netwerk gepresenteerd. Op basis daarvan is het streven
om tot een samenhangend programma te komen met de diverse partijen die in de wijk
actief zijn.
Ambtsbegraafplaats
Aandacht voor het teruglopend vrijwilligersbestand. Wellicht kunnen de buurtcoaches
hier aandacht aan besteden.

3. Projecten
H-a-h gesprekken Gasthuisstraat
onderzoek n.a.v. diverse signalen die via politie, Sité en buurtcoaches zijn binnengekomen. (zie
bijlage aanpak)
Binnenstadsoverleg
Overleg starten met de horeca , omwonenden en evenementenorganisaties. Onderzoek doen
naar de bereidheid van de diverse partijen om te komen tot een geregeld overleg. Gedachte is,
dat door het verbeteren van de onderlinge verhoudingen men beter tot onderlinge afspraken
kan komen die bijdragen aan een leefbare en bruisende binnenstad. Bij het opzetten kan de
begeleidingscommissie van de coffeeshop tot voorbeeld dienen.
Leegstand Veentjes
De leegstandsproblematiek maakt onderdeel uit van het plan Centrumomgeving Aanvalsplan
binnenstad.
Hoewel onder andere het recente onderzoek van Moventum naar de tevredenheid van de
Doetinchemse inwoners over de leefbaarheid van hun wijk in de Veentjes een zeer positief
beeld laat zien, blijft de omgeving van de Veentjes vragen om aandacht als het gaat om
schoon, heel en veilig.
De groeiende leegstand van (winkel)panden speelt daarbij een belangrijke rol. In de tweede
helft van het jaar zijn er (evenals in 2010) een drietal workshops georganiseerd voor
bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. De ideeën over de toekomst van de Veentjes
zijn in die periode danig verschoven. Hield men in 2010 nog vast aan revitalisering van het
winkelgebied, nu blijkt uit de workshops dat een meerderheid van de betrokkenen er van
overtuigd is dat het wonen voorrang moet krijgen. De gemeenteraad zal begin 2017 een
definitief besluit nemen. Wordt het voorstel uit de workshops door de raad overgenomen, dan

zal in 2017 met diverse uitvoeringsprojecten gestart worden, waaronder een wonen-in-eenwinkel pilot. Daarnaast zal begin 2017 gestart worden met het project Vergezichten in de
Veentjes. Doel van het project is om het gebied tijdens de transitiefase interessant te maken en
omwonenden te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het gebied. Hierbij wordt ook het
instrument place-making ingezet.
Leegstand Terborgseweg
Hier is een vergelijkbaar traject gelopen als bij de Veentjes. Kenmerkend verschil is dat
ondernemers aan de Terborgseweg wel toekomst zien voor (hun) winkels en willen werken
aan een winkelstraat (rode loper) met plek voor wonen. Met ondernemers is in het kader van
het Aanvalsplan voor de korte termijn de afspraak gemaakt dat zij gaan werken aan het
verhogen van de belevingswaarde van de Terborgseweg. Door de gemeenteraad is daarvoor
geld gevoteerd met als voorwaarde dat ze daar zelf een onderscheidende bijdrage aan leveren
(menskracht, organisatievermogen)

