Jaarplan 2018 wijknetwerk Overstegen

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 vorg 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 2017
Maatschappelijk Activeringscentrum
Begin 2017 is in wijkcentrum de Daele het maatschappelijk activeringscentrum gestart. Het
doel is om zowel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en te reintegreren als de dienstverlening in de wijk te verbeteren. Op drie dagdelen per week is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen actief te zijn voor de
wijk. Zo zijn vanuit het MAC enkele deelnemers bij de ingebruikname van IKC Noorderlicht
gestart als verkeersbrigadier ten behoeve van de leerlingen van de basisschool.
Ook wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Daartoe
worden er op de Daele gezamenlijk maaltijden gekookt en opgegeten.
Project ‘Lekker in je vel’
In 2017 is de beweeggroep ‘lekker in je vel’ voortgezet onder de vlag van sportservice
Doetinchem.
Deze beweeggroep richt zich op bewoners die vanwege fysieke en sociaal-psychische redenen
geen gebruik kunnen maken van het reguliere sport- en bewegingsaanbod. In 2018 is besloten
deze activiteiten in te bedden in het reguliere aanbod van Sportservice Doetinchem.
Afgelopen jaar is daarom veel energie gestoken in het opzetten van een communicatieplan en
het ontwikkelen van een flyer. Daarvoor hebben de huidige deelnemers input geleverd.
Ook is een begin gemaakt met het onder de aandacht brengen bij stakeholders als andere
buurtcoachteams, praktijkondersteuners-GGZ etc.
Om de drempel voor deelname nog kleiner te maken is ook besloten dat deelnemers niet aan
beide wekelijkse activiteiten hoeven deel te nemen. Deelname aan de activiteit op vrijdag is
daarom nu facultatief. Omdat de huidige groep met 8-10 deelnemers te klein is om geheel
selfsupporting te kunnen draaien ondersteunt het wijknetwerk in 2018 met een financiële
bijdrage.
Veilige schoolroutes IKC.
Bij het begin van het schooljaar 2017-2018 is IKC het Noorderlicht in gebruik genomen.
In 2017 is er diverse keren overleg geweest over de (on)veiligheid van fiets- en
voetgangersoversteek Bilderdijkstraat. Dit heeft tot verschillende kleine aanpassingen geleid,
desondanks bleef de onveiligheidsbeleving groot. Daarop is uiteindelijk besloten om ook nog
enkele drempels aan te brengen. Ook is een project verkeersbrigadiers gestart . Deelnemers
zijn geworven onder de ouders en deelnemers van het MAC (Maatschappelijk
Activeringscentrum)
Behalve het treffen van fysieke maatregelen is in samenwerking met de school, politie,
wijknetwerk en VVN afd. Doetinchem bewustwordingsactie gehouden. Bestuurders van motor
voertuigen zijn door leerlingen van de basisschool geattendeerd op de oversteek en het belang
van verkeersveiligheid. Deze actie krijgt in 2018 een vervolg.

Leefbaarheid senioren
Het bezoek van 75+ers door de seniorenbrigade is in 2017 geëvalueerd en zal mogelijk in een
andere opzet worden voortgezet.
Uit onderzoek is gebleken dat senioren vanaf 55+ nog niet of te weinig stil staan bij hun
toekomst, kijkend naar hun zelfredzaamheid bij eventuele toekomstige lichamelijk gebreken en
de afbouw van voorzieningen zoals die gaande is.

De buurtcoaches hebben daarom in 2017 in diverse buurten bewoners vanaf 55+ bezocht om
hen preventief te informeren over het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en het
creëren van bewustwording om in de toekomst zelf hun leven in te richten zonder of minder
een beroep te hoeven doen op gemeentelijke voorzieningen.
Overlast bewoners met psycho-sociale/psychiatrische problematiek.
Het afgelopen jaar is er helaas weer diverse keren sprake geweest van overlast die bewoners
ondervinden van met medebewoners met psycho-sociale/psychiatrische problematiek. Dit
brengt voor buurtbewoners spanningen met zich mee. De samenwerkingspartners binnen het
wijkwerk worden daar ook mee geconfronteerd zonder dat ze veel invloed daarop hebben.
In het wijknetwerk is hier veel over gesproken en dat heeft geleid tot een plan van aanpak
voor de Beethovenlaan. Doelstelling was bewoners met elkaar in contact te brengen en zo bij
te dragen aan een meer leefbare situatie.
Er is daartoe voor de bewoners van de 1e flat een opruimactie gehouden. Ook zijn nieuwe
flatbewoners van de bethovenlaan bezocht door een afvaardiging van het wijknetwerk om hen
welkom te heten en te informeren over de huisregels in de flats.
Deze actie krijgt in 2018 een vervolg.
Activiteiten wijkcentrum de Daele / buurtkamer Overstegen / Trommelslag.
De activiteiten in het wijkcentrum en de buurtkamer worden goed bezocht. De zoektocht
naar een ruimere locatie voor de buurtkamer heeft nog niet tot resultaat geleid. Dat komt
mede omdat scholencomplex Overstegen in tegenstelling tot eerdere verwachtingen ook na
het vertrek van OBS overstegen voor onderwijsdoeleinden nodig is. Dat zal zeker tot het eind
van het schooljaar 2017-2018 nog het geval zijn.
De keuken en de activiteitenruimte in Trommelslag opgeknapt en vernieuwd. Ook de
faciliteiten zijn uitgebreid waardoor deze ruimten ook geschikt zijn voor ontmoeting etc.
3) Thermometer/Bewonersagenda.
Uit enquêtes en monitoren van de afgelopen jaren blijkt dat de leefbaarheid op verschillende
onderdelen in deze wijk achterblijft bij de gemiddelde cijfers van Doetinchem. De uitkomst van
de AWLO 2017 (= Achterhoekse woon en leefbaarheidsmonitor) laat zien dat Overstegen bij
leefbaarheid in zijn algemeenheid een 7,2 scoort terwijl dat voor Doetinchem breed 7,7 is.
4) Prioriteiten
Overlast verwarde personen - Buurtbetrokkenheid.
In meerdere buurten in de wijk Overstegen is de laatste jaren sprak van regelmatig
terugkerende overlast van (verwarde) personen in met name flatcomplexen. Dit gegeven en
het feit dat er ook veel bewoners zijn met andere problematiek, (financiën, laaggeletterdheid,
verslaving) in deze complexen wonen zorgen ook voor veel onrust. Daarnaast leidt dat er toe
dat men zich niet veel bij de buurt betrokken voelt en de sociale samenhang te wensen
overlaat.
De problematiek van bewoners die overlast veroorzaken vraagt om een gezamenlijke aanpak.
Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid ligt de regierol bij de gemeente.

In 2018 wordt met politie, woningcorporatie Sité, gekoerst op een eenduidige en
samenhangende aanpak van de overlastproblematiek in met name flatcomplexen in de
Verzetslaan en Beethovenlaan.
In deze buurten, te beginnen met de Beethovenlaan, wil het wijknetwerk zich blijven inzetten
op het verbeteren van de buurtbetrokkenheid door:
- het afleggen van een welkomst bezoek bij nieuwe bewoners;
- organiseren van enkele activiteiten om bewoners met elkaar in contact te brengen. Opzet is
dat één activiteit door het wijknetwerk wordt georganiseerd en één door bewoners zelf.
Door de gezamenlijke aanpak en de activiteiten van het wijknetwerk willen we het aantal
overlast melding met 25% terugbrengen.
Daarnaast wordt in de wijk Overstegen de pilot: ‘signalering en regie mensen met verward
gedrag gestart. Deelnemers zijn: buurtcoachteam Overstegen, GGnet, Site woondiensten,
gemeente Doetinchem, Iriszorg, Stadskamer en Politie.
Leefbaarheid Caenstraat
In het 4e kwartaal 2017 is Sité gestart met de renovatie van de flats aan de Caenstraat.
Bewoners hebben aangegeven ook wensen te hebben voor aanpassing van de openbare ruimte
rondom de flats.
Samen met Sité, de bewonersklankbordgroep en BUHA bv gaan we met bewoners daarover in
gesprek. Deze gelegenheid grijpen we dan meteen aan om ook in meest brede zin andere
leefbaarheidsaspecten met hen te bespreken en aan te pakken.
Verkeersveiligheid.
De verkeersveiligheid rondom de voet- en fietsoversteek Bilderdijkstraat ter hoogte van de
Marsmanstraat blijft ook in 2018 onze aandacht houden. De prioriteit gaat daarbij vooral uit
naar het houden van preventieve acties in samenwerking met leerlingen van IKC het
Noorderlicht, politie en VVN afd. Doetinchem.
Ook als er elders klachten zijn over snelheid dan wel parkeren gaan we eerst preventief te
werk door middel van het plaatsen matrixborden en/of het houden van verkeerstellingen.
Leefbaarheid senioren
Samen met de buurtcoaches zetten we in op voorlichting van senioren vanaf de leeftijd van
55+. Dit gebeurd in de vorm van de organisatie van bijeenkomsten per straat/buurt.
Ook kijken wij op welke wijze de Seniorenbrigade specifiek voor voorlichting van 75+ers
daarbij kan worden benut. Het samen wonen in een seniorencomplex als het Trommelslag
vraagt ook om met elkaar rekening te houden. In de lijn van de kanjertraining op basisscholen
willen we in het Trommelslag aandacht vragen bij bewoners voor normen en waarden en het
samen wonen en het tonen van wederzijds respect.
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 dus (op termijn) zullen verdwijnen.
In deze situaties gaan we daarover met de betrokken bewoners in gesprek. Overigens blijven
plekken waar toestellen geheel verdwijnen wel als speelruimte beschikbaar.

Bewonersparticipatie/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
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?

