JAARPLAN 2018 WIJKNETWERK WEHL
1) Voorwoord.
Als er iets uit bijgaand plan blijkt, dan is het wel dat er weer een jaar voor ons ligt waarin met
enthousiasme door velen flink gewerkt gaat worden aan onze wijken en dorpen. Niet omdat
het er zo slecht gaat, wel omdat het altijd beter kan. Wijkwerk staat ervoor dat iedere buurt
en straat schoon, heel, veilig, sociaal en zorgzaam is én blijft. De grote kracht daarbij is de
samenwerking tussen bewoners en de vrijwilligers en medewerkers van de wijknetwerken.
Er gebeurt natuurlijk nog veel meer dan hier in de plannen staat. Maar juist de onderwerpen
waarbij die samenwerking ook in 2018 nodig is, vindt u terug in deze wijk- en dorpsplannen.
Deze plannen vormen daarmee een belangrijk en herkenbaar knooppunt voor iedereen die
vanuit zijn of haar betrokkenheid bij wijk of dorp de handen uit de mouwen wil steken.
Lange adem
Niet alles valt met een korte klap op te lossen. Vorig jaar zijn we begonnen met zogenaamde
thema’s; onderwerpen van langdurige aard, die in alle wijken en dorpen spelen. De thema’s zijn
bedoeld om de wijkplannen een langere adem te geven waar dat nodig is. Daarom spreken we
dit jaar voor het eerst niet meer van wijkjaarplan, maar van wijkplan. Daarin keren de thema’s
van vorig jaar dan ook terug. Ieder wijknetwerk besteedt met maatwerk per werkgebied
aandacht aan:
- Samenwerking met de wijkbewoners
- Verkeersveiligheid
- Overlast door verwarde personen
- Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de wijk voor iedereen
- Langer zelfstandig wonen
Ontmoeting en verbinding
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van de gemeente presenteerden 17 bewonersinitiatieven
zich en werd een internetkaart van Doetinchem geopend waarop nog veel meer initiatieven te
vinden zijn (www.wijkwerkdoetinchem.nl). Doetinchem bruist duidelijk van de activiteit. Door
onderling contact en goede vindbaarheid kunnen nieuwe ideeën en vrijwilligers gestimuleerd en
versterkt worden. Internet is daarvoor een logische en goede plek. Maar ook ‘gewoon’
menselijk contact blijft van essentieel belang. In iedere wijk zijn er plekken die bijzonder
geschikt zijn voor ontmoeting en verbinding. Het is goed om dit jaar per buurt te bekijken of
we echt wel de plekken hebben met de gezelligheid en openheid bieden die de voorbijganger
nodig heeft om zich welkom te voelen en naar binnen te gaan.
Flexibel
Alle wijkplannen zijn flexibel en dus nadrukkelijk niet 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, een
bijdrage willen leveren of een nieuw idee hebben, neem dan vooral contact op met een van
ons.

2) Terugblik.
Dorpsplan Wehl.
In 2017 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het realiseren van een
veiligere fietsverbinding Nieuw-Wehl/Wehl. Het betrof aanbrengen van fietssuggestiestroken
op de Doesburgseweg (tussen de Rotonde Broekhuizerstraat en Kerkhofweg) en de
Didamseweg (tussen Rotonde Broekhuizerstraat en Esdoornlaan)
Begin 2017 is het onderzoek naar stedelijke herverkaveling voor het centrum van Wehl
afgerond.
De eindrapportage vormde het vertrekpunt punt voor de bestuursopdracht Dorpshart Wehl.
Doelstelling daarvan is het creëren van een aantrekkelijk en duurzaam leefbaar dorpshart van
Wehl en dit te bereiken via een planproces dat inspeelt op bestaande initiatieven en ruimte
geeft aan gewenste ontwikkelingen en initiatieven. In november 2017 was de eerste
interactieve bijeenkomst voor ondernemers en bewoners van het dorpscentrum.
Voor de kosten van uitvoering van maatregelen in de periode 2018-2020 heeft de gemeente
Doetinchem budget gereserveerd en ook een aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland in
het kader van Steengoed Benutten.
In 2017 zijn er ook een aantal bijeenkomsten gehouden om de mogelijkheden te onderzoeken
voor het oprichten van een zorgcoöperatie. Het is vooralsnog bij een verkenning gebleven.
Het komend jaar worden verdere stappen gezet.
De uitwerkgroep evenementen heeft in 2016 het initiatief genomen voor het evenement 200
jaar Wehl. Deze groep vormt nu een comité dat niet alleen evenementen coördineert en
stimuleert maar ook zelf in 2017 actief de evenementen heeft georganiseerd (o.a. rondje rond
de kerk) en dat voor komende jaren ook blijft doen.
De bibliotheekfunctie wordt in Wehl nu ingevuld op 2 locaties., De jeugdbibliotheek is
gevestigd in basisschool Het Timpaan en de bibliotheek voor volwassenen in
woonzorgcentrum Oldershove.

Leefbaarheid Senioren
De afgelopen jaren zijn veel inspanningen gepleegd om een impuls te geven aan Oldershove als
centraal ontmoetingspunt voor ouderen. De focus lag daarbij zeker ook op ouderen die buiten
het woonzorgcentrum wonen.
Het lijkt dat dit zijn vruchten begint af te werpen. De buurtkamer wordt steeds beter bezocht
en ook door de vestiging van de bibliotheek voor volwassenen in de centrale hal van
Oldershove is er meer reuring in het gebouw.
De beweegtuin is afgelopen jaar uitgebreid met een multifunctioneel toestel.
Op basis van een in 2016 gehouden onderzoek door studenten van het Graafschap College is
begin 2017 gestart met het project winkelbezoek.
1 x per maand worden senioren met een bus opgehaald om de supermarkten in Wehl te
bezoeken. De belangstelling was vanaf het begin groot en elke maand zit de bus vol.

Buurtanalyse Weversveld e.o.
In mei 2017 is er samen met de buurtcoaches een schouw gehouden in Weversveld e.o.
Daarna zijn er op 2 avonden in de buurt straatgesprekken gehouden. Hiervan is een analyse
opgesteld. Over het algemeen zijn de bewoners van deze buurt tevreden.

Enkele aandachtspunten zijn er ook. De verkeersveiligheid in de buurt (met name snelheid) en
de rotonde Weemstraat/Groenestraat baart bewoners zorgen. Ook rondom het
appartementen complex Gruttersveld blijven er geluiden komen over zwerfvuil en overlast.
Over het geheel genomen hebben de buurtbewoners een positief beeld over het ruim
aanwezige openbaar groen, echter de meningen zijn verdeeld over de staat en het onderhoud
er van.
De analyse wordt nog besproken in het wijknetwerk en waar nodig zullen zaken in
samenspraak met bewoners worden opgepakt.

3) Thermometer/bewonersagenda
Met de leefbaarheid in Wehl en Nieuw Wehl is het goed gesteld zo blijkt uit enquêtes en
monitoren die de laatste jaren zijn gehouden. Dit wordt nog eens bevestigd door de uitkomst
van de AWLO 2017 (= Achterhoekse woon en Leefbaarheidsmonitor). In zijn algemeenheid
scoort de leefbaarheid in Wehl/Nieuw-Wehl een 8 en ligt daarmede 0,3 hoger dan
Doetinchem breed.
De organisatiegraad van de bewoners van Wehl en Nieuw-Wehl is groot. Velen zijn lid van één
of meerdere verenigingen en zetten zich ook als vrijwilliger in. Participatie is dus in Wehl en
Nieuw-Wehl niet vreemd. Echter het vinden van voldoende vrijwilligers voor kaderfuncties
wordt ook in beide dorpsgemeenschappen steeds moeilijker.

4) Prioriteiten
Dorpsplan Wehl
Speerpunt bij de uitvoering van het Dorpsplan Wehl& Nieuw Wehl: Samen maken we de
toekomst blijft in 2018 de centrumontwikkeling Dorpshart Wehl.
Tijdens een in het najaar 2017 gehouden bijeenkomst voor ondernemers uit het centrum en
centrumbewoners bleek dat de verkeersafwikkeling in het centrum ook nog immer een
onderwerp is dat leeft. Er is een initiatief genomen om een uitwerkgroep te starten om dit
onderwerp in 2018 verder uit te diepen.
Ten aanzien van de zorgcoöperatie is geconcludeerd dat er al vele initiatieven/activiteiten om
het terrein van zorg in Wehl zijn. Vooralsnog wordt er daarom geen nieuwe organisatie
opgericht maar zullen in 2018 verbindingen tussen de verschillende initiatieven/activiteiten
worden gelegd. Een belangrijk aspect is ook de kennis van en over elkaar te verbreden.
Daartoe wordt onder meer een bijeenkomst voor alle vrijwilligers georganiseerd die bij de
velen zorg initiatieven/activiteiten zijn betrokken.
Het dorpsplan is begin 2015 gepresenteerd en de dorpsraad gaat in het eerste kwartaal 2018
daarom dit plan evalueren en waar nodig bij stellen. Hierbij worden net als bij het tot stand
komen van het plan alle inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl betrokken.
Leefbaarheid senioren
Oldershove als centraal ontmoetingspunt voor senioren blijft ook in 2018 een belangrijk
aandachtpunt. Naast behoud en mogelijk uitbouw van voorzieningen en activiteiten in
Oldershove is ook de samenwerking tussen de Wehlse ouderenorganisaties binnen het Wehls
senioren Overleg van belang. Immers door bundeling en afstemming van activiteiten kan er een

veelzijdig en integraal aanbod van activiteiten tot stand komen. Het wijknetwerk ondersteunt
deze ontwikkelingen waar nodig..
Het busproject dat in 2017 is gestart krijgt dit jaar een vervolg. Door samenwerking met Elver
wordt geprobeerd de mogelijkheden voor winkelbezoek uit te breiden.
Wijkschouw / buurtanalyse Leemkuilseweg en omgeving.
Het wijknetwerk wil periodiek in de verschillende buurten van Wehl een schouw en
buurtanalyse houden. In 2006 is in de Leemkuilseweg en omgeving een wijkschouw gehouden.
Daarom gaat het wijknetwerk dit jaar op stap in deze buurt om met buurtbewoners in contact
te treden.
Spelen
Het jaarlijks beschikbare budget voor het beheer en onderhoud van speelterreinen is
gehalveerd. Dit betekent dat de focus komt te leggen op buurt- en wijkspeelplekken en enkele
kleinere straatspeelplekken (op termijn) zullen verdwijnen.
In deze situaties gaan we daarover met de betrokken bewoners in gesprek. De plekken waar
de toestellen geheel verdwijnen blijven overigens wel als speelruimte beschikbaar.
Leefbaarheid Nieuw Wehl /afkoppelen hemelwater
Het afgelopen jaar heeft BUHA Bv onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het
afkoppelen van hemelwater in de bebouwde kom van Nieuw-Wehl. Begin 2018 worden de
bewoners daarover geïnformeerd. In het kader van de dan uit te voeren werkzaamheden biedt
dat mogelijkheden om ook de openbare ruimte aan te pakken. Graag gaan we met de
bewoners in gesprek over hun wensen en ideeën.
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.
Bereikbaarheid
Wij zullen extra alert zijn op toegankelijkheid. Dat kan gaan om fysieke obstakels, maar ook
om sociale bereikbaarheid; voelen mensen zich welkom op de publieke plekken in de wijk en
bij de dingen die georganiseerd worden?

