Terugblik 2017
Papaverstraat
Brand in de Papaverstraat
In 2017 is een woning in de Papaverstraat verbrand waarbij iemand is overleden. Deze
gebeurtenis heeft een grote impact op de bewoners. Ook omdat er sprake is van
brandstichting. Het wijknetwerk is direct betrokken en stond klaar voor de bewoners. Er is
een bewonersavond georganiseerd waarbij verschillende organisaties hebben gesproken met
de bewoners. Ook is er een bijeenkomst geweest waarin de brandweer voorlichting heeft
gegeven over brandpreventie. Sité renoveert inmiddels de woning, maar vanwege het politieonderzoek gaat het niet zo snel als gehoopt. De verdachte wordt in 2018 voorgeleid.
Bewoners gaan naar de rechtszaak. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.
Verkeersveiligheid en aanblik van de straat
De verkeersveiligheid in de straat was voor een aantal bewoners aanleiding contact op te
nemen de gemeente. Het wijknetwerk is met de bewoners in gesprek gegaan. Behalve de
verkeersveiligheid zien bewoners ook graag de aanblik van de straat (voortuinen) veranderen.
Er zijn twee werkgroepen van bewoners samengesteld die beide thema’s verder uitwerkten.
Het resultaat is dat er begin 2018 verkeerskussens worden geplaatst om de verkeersveiligheid
te vergroten. De uitwerking voor de aanblik van de straat wordt in 2018 verder opgepakt.
Begoniastraat
Eerder al hebben we vanuit het wijknetwerk gesprekken gevoerd met de bewoners aan de
Begionastraat over het veiligheidsgevoel. In overleg met de bewoners is het groen in hun straat
aangepakt. Omdat de woningen nu meer in het zicht staan voelen bewoners zich veiliger.
Bewoners vertelden ook dat ze behoefte hebben aan meer samenhorigheid. Goede contacten
vinden ze prettig en belangrijk en ze bevorderen het gevoel van veiligheid. Sité voert in 2018
werkzaamheden uit aan de woningen. Samen met Sité kijken we hoe we bij dit project ook de
saamhorigheid onder de bewoners kunnen vergroten.
Rembrandtweg
In en rondom een leegstand huis aan de Rembrandtweg verblijven een aantal dak- en
thuislozen. Dit leverde nog wel eens zorg en overlast op voor de buurt. Met de buurt en
verschillende professionals (Iriszorg, politie, Buurtplein en gemeente) hebben wij gesproken
om de overlast te beperken en voor de dak- en thuislozen een andere oplossing te vinden.
Inmiddels wordt geen overlast meer ondervonden. En heeft een aantal dak- en thuislozen een
vorm van opvang gekregen.
Vijverberg Zuid
Veel bewoners wonen er inmiddels al met veel plezier. En er wordt nog volop gebouwd voor
toekomstige bewoners. Er zijn veel actieve bewoners in deze buurt die zich inzetten om zo
prettig mogelijk te wonen. De bewoners hebben zich verenigd in een buurtverening. In 2017
hebben we met deze bewoners gewerkt aan verschillende maatregelen en initiatieven. Zo is er
een actie geweest tegen hondenoverlast, een snelheidsmeting, is het voetpad naast de
Dennenweg doorgetrokken en is een brievenbus verplaatst. Een ander initiatief is het spelen en
ontmoeten op Vijverberg Zuid. De bewoners hebben dit initiatief helemaal zelf opgepakt en
uitgevoerd. Vanuit het wijknetwerk hebben wij de bewoners waar nodig ondersteund en
gefaciliteerd. Inmiddels hebben zij de financiering rond voor een speelplek met toestellen die zij
zelf aanschaffen, onderhouden en beheren. In 2018 wordt de speelplek gerealiseerd. Bewoners
werken dan verder uit wat voor activiteiten zij gaan organiseren om elkaar te ontmoeten.

Verkeersveiligheid
Bewoners in Oosseld geven een lage score voor de verkeersveiligheid in hun wijk. Ook komen
er bij verschillende organisaties signalen/klachten over het verkeer. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de Oude Terborgseweg, Dennenweg, Leliestraat, Asterstraat en Meester Lovinklaan.
Vanuit het wijknetwerk hebben we verschillende gesprekken gevoerd met de bewoners en
verschillende metingen uitgevoerd naar het aantal verkeersbewegingen en de snelheid. Uit de
gesprekken en de uitkomsten bleek dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij
hebben bewoners wel op de hoogte gebracht van de verschillende activiteiten die zij kunnen
organiseren om de verkeersveiligheid in hun straat te vergroten. Ook hebben wij aangeboden
dat het wijknetwerk een rol kan vervullen bij deze acties.
Wijkkrant
De Wijkkrant Oosseld krijgt veel waardering van bewoners. In de wijkkrant worden bewoners
met een aantal vaste rubrieken op de hoogte gehouden. Ook het wijknetwerk heeft twee
pagina’s in de wijkkrant. Daarmee kunnen we bewoners op de hoogte houden van onze
samenwerking met en voor de wijk. Ook biedt de wijkkrant voor veel bewoners
mogelijkheden er aan mee te doen. In 2017 hebben we besproken of we de frequentie konden
verhogen en meer vrijwilligers konden vinden voor de redactie en bezorging. De wijkkrant is in
2017 een extra keer verschenen (een speciale kersteditie), er zijn drie vrijwilligers bij de
redactie gekomen en behalve Zozijn (trainingscentrum De Cirkel) bezorgt ook Plurijn (locatie
Acacialaan) de wijkkrant. Met deze extra inzet is de wijkkrant nog meer van de wijk geworden
en wordt de wijkkrant goed gelezen. Helaas was er ook slecht nieuws; Onze columnist
(Yvonne) heeft haar taken moeten beëindigen vanwege haar gezondheid.
Ruimte om te parkeren voor Tennisvereniging
De Tennisvereniging Vijverberg mist parkeerruimte rond haar vereniging. Zij hebben contact
opgenomen met de gemeente met de vraag of het parkeerverbod dat nu geldt voor de
Lijsterbeslaan kan worden opgeheven. Wij hebben de tennisvereniging gevraagd te
onderzoeken hoe de bewoners van de Lijsterbeslaan tegenover dit initiatief staan. De uitkomst
was overwegend positief. Bij wedstrijden van De Graafschap blijft het parkeerverbod gelden,
voor de andere momenten wordt het mogelijk te parkeren aan de Lijsterbeslaan. Gemeente
Doetinchem werkt dit uit in een verkeersbesluit.
Kerstmarkt in Oosseld
Er waren verschillende ideeën om iets te doen rond kerst in Oosseld. Voor het wijknetwerk
aanleiding om te kijken of we deze ideeën konden bundelen en daarmee te versterken. Helaas
bleek het voor 2017 nog niet mogelijk om een kerstmarkt te organiseren. In 2018 kijken we
opnieuw met de energie die er onder bewoners en ondernemers is naar de mogelijkheden.
Hagen in Oosseld
Onderhouden van de wijk doen we samen. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte de
burger zijn of haar eigendom. Op veel plekken in de wijk grenzen eigendommen aan elkaar.
Soms loopt het onderhoud niet helemaal synchroon en ontstaat over en weer overlast.
Mensen weten de gemeente goed te vinden als het onderhoud tekort schiet. We proberen als
gemeente hier adequaat op te reageren en de overlast weg te nemen. Soms ervaren de
medewerkers van de gemeente ook overlast van beplantingen in de tuinen van de burgers. We
hebben daarom een 15 tal adressen in de wijk benaderd met de vraag of zij de haag willen
knippen. Dit waren allen extreme situaties waar jarenlang geen onderhoud is uitgevoerd. Dit
gaf enige ophef, maar uiteindelijk zijn de hinderlijke situaties allemaal opgelost tot ieders
tevredenheid.

Crossbaan Asterstraat
Bewoners hebben het initiatief genomen om een braakliggend terrein naast het spoor om te
vormen tot een crossbaan voor kinderen. Bewoners hebben volop meegeholpen met de aanleg
en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. In 2017 kwamen er signalen dat het onderhoud
niet goed werd gedaan en werd Sité als eigenaar aangesproken om het onderhoud op te
pakken. Wij zijn met de initiatiefnemers in gesprek gegaan en hebben de gemaakte afspraken
weer doorgenomen. Hiertoe behoren ook de afspraken die er is over het onderhoud tussen
Sité en de bewoners.
Loordijk
De Loordijk in IJzevoorde is aan groot onderhoud toe. Samen met bewoners, de basisschool
IJzevoorde, Pokkershutte, Buha en de gemeente wordt er aan een ontwerp gewerkt. Binnen
het ontwerp willen we ook de verkeersveiligheid verbeteren. Er is nu veel verkeer dat op de
straat moet parkeren wanneer bijvoorbeeld de kinderen naar school gebracht en gehaald
worden of er iets georganiseerd is door de Pokkershutte. In 2018 werken we de plannen
samen verder uit en realiseren de plannen.
Stimuleren en ondersteunen van ideeën uit de wijk
Vanuit het wijknetwerk stimuleren wij bewoners om met initiatieven te komen om de
leefbaarheid te vergroten en ideeën die wij binnenkrijgen pakken wij samen met bewoners op.
Enkele voorbeelden voor 2017:
Buitenfilm Tipituin
De Tipituin is een plek waar volop activiteit is. De natuurspeelplaats aan de Meester Lovinklaan
was in 20117 voor één keer door de vrijwilligers van het team Tipituin omgetoverd tot
openluchtbioscoop. Alle bewoners van de wijk Oosseld waren uitgenodigd hier gratis een film
te kijken. Helaas was de opkomst (waarschijnlijk door de lage temperatuur) niet zo hoog, maar
de sfeer was prima. Het wijknetwerk heeft bijgedragen in de kosten voor dit
bewonersinitiatief.
Halloween
Ook dit jaar heeft De Heksenkring alles uit de kast gehaald om met Halloween een groot
griezelfeest te organiseren voor Oosseld. Aan het einde van de middag konden de jongere
kinderen griezelen. Zodra het donker werd waren de kinderen met stalen zenuwen aan de
beurt. Zij wandelden een tocht door de buurt, langs huizen die door bewoners waren versierd
in Halloweenstijl. Veel buurtbewoners speelden mee als figurant in de route. De route ging
naar de speeltuin waar het feest werd afgesloten met muziek en verschillende versnaperingen.
Al met al kan ook dit keer weer geconcludeerd worden dat met inzet en samenwerking van
buurtbewoners fantastische dingen ontstaan. Met natuurlijk alle lof aan de Heksenkring! Vanuit
het wijknetwerk hebben we bijgedragen in de aanschaf van nieuwe kleding voor de organisatie.

Kidswijkrestaurant
Al jaren wordt er in De Zonneboom met veel liefde en toewijding gekookt door Anita, Ada en
Jan voor bewoners uit de wijk. Inmiddels zijn er al veel buurtbewoners die mee hebben
gegeten. Maar in het wijkrestaurant wordt gekookt en gegeten door volwassenen. Kinderen
van De Zonneboom wilden ook graag aan de slag met het wijkrestaurant. Met ondersteuning
van het Buurtplein hebben kinderen uit de groepen 7 en 8 alle werkzaamheden rondom het
runnen van een restaurant uitgevoerd. De kinderen vonden het prachtig. Vol enthousiasme
werden de kookvaardigheden aan ouders, broertjes en zusjes en opa's en oma's
gepresenteerd. Vanuit het wijknetwerk hebben wij financieel bijgedragen.

Jaarplan 2018
Wijkaanpak Oosseld
Het wijknetwerk wil inzetten op sterke buurten. Een sterke buurt is een buurt waar bewoners
elkaar helpen. Belangrijk is dus in te zetten op de relatie tussen bewoners. Om samen met
bewoners te bouwen/werken aan activiteiten, diensten en voorzieningen waar bewoners op
terug kunnen vallen. Belangrijk is bewoners zeggenschap en invloed te geven. Pas dan voelen
bewoners zich verantwoordelijk voor elkaar en de leefbaarheid in de eigen buurt.
Doelstellingen
Met de wijkaanpak heeft het wijknetwerk deze doelstellingen:
- het verbinden van bewoners met elkaar
- oog hebben voor het individuele en de collectieve belangen van bewoners
- het bouwen aan onderlinge solidariteit
- mobiliseren van capaciteiten van bewoners en organisaties
- ondersteunen en stimuleren van sociale netwerken
Het wijknetwerk neemt het initiatief en pakt individuele knelpunten aan om collectief de
woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Welke aanpak zich daar het best
voor leent gaan we verder onderzoeken. We koppelen daar een aantal andere activiteiten aan:
Middelen
In gesprek;
Hoe wonen bewoners in hun wijk? Wat zijn hun dromen voor de wijk en wat willen zij doen
om die droom te realiseren? We dagen bewoners uit hun ideeën, plannen en dromen voor de
wijk waar te maken. Het doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk
te vergroten door sociale relaties tot stand te brengen, mobiliseren van capaciteiten van
bewoners, organisaties en instellingen binnen de wijk.
Analyseren Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (Oosseld);
Er is onderzoek gedaan naar de woonwensen en de leefbaarheid in de Achterhoek. Het
onderzoek heeft uitvraag gedaan naar verschillende thema’s rondom de leefbaarheid. De
uitkomsten zijn voor Doetinchem per wijk uitgesplitst. De uitkomsten gaan wij vanuit het
wijknetwerk analyseren. Wat valt op, wat gaat goed, wat kan beter en wat vertellen de signalen
van bewoners?

Vergroten van bekendheid wijknetwerk
Er zijn de nodige veranderingen geweest in het wijknetwerk. Een nieuwe wijkagent, een nieuwe
wijkbeheerder, een nieuwe buurtcoach en een nieuwe wijkregisseur. Goed om ons voor te
stellen aan de bewoners en organisaties en een uitgelezen kans om het gesprek aan te gaan.
Oosseld op de kaart;
Wat gebeurt er allemaal in Oosseld? Er zijn verschillende buurten, organisaties,
ontmoetingsplekken, bewonersinitiatieven, etc. Welke verbindingen zijn er al en welke
verbindingen zijn er allemaal mogelijk? Het helpt ons wanneer we dit allemaal op een grote
kaart van Oosseld opnemen.
Begoniastraat
Groot onderhoud woningen Sité. De woningen aan de Begoniastraat zijn technisch toe aan een
onderhoudsbeurt. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van werkzaamheden aan de
buitenkant van de woning en werkzaamheden aan de binnenkant. Op 30 januari 2018 is er een
bewonersavond. Vanuit Buurtplein schuift een buurtcoach aan met de insteek buur kent buur
en het sociale aspect. Buha schuift aan in dit project voor de openbare ruimte rondom de
Begoniastraat.
Wijkkrant
De wijkkrant is inmiddels niet meer weg te denken uit de wijk. Alle inzet vanuit de wijk
waarmee de wijkkrant wordt geschreven en rondgebracht en het nieuws over de wijk maakt
de krant populair. Dit jaar heeft de wijkkrant een jubileum, het bestaat vijf jaar! Reden om dit
jaar een jubileumeditie uit te brengen. Daarnaast verschijnt de wijkkrant nog twee keer dit jaar.
Vanuit het wijknetwerk hebben we twee pagina’s in de wijkkrant waarmee we de wijk opp de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Vijverberg Zuid
Loon naar werken! Al een hele tijd is de buurtvereniging van Vijverberg Zuid bezig met de
plannen voor een speelvoorziening in hun buurt. In 2018 wordt de speelplek met toestellen
daadwerkelijk gerealiseerd. Een speelplek waar de buurt trots op mag zijn. Geheel op eigen
kracht en met financiële hulp van verschillende sponsors en fondsen schaffen zij de
speeltoestellen aan en verzorgen zij zelf het beheer en onderhoud van de speelplek. Vanuit het
wijknetwerk blijven we het initiatief ondersteunen en faciliteren. Wanneer de plannen zijn
gerealiseerd kunnen de kinderen er volop spelen en gaat de buurtvereniging aan de slag met
het organiseren van activiteiten om elkaar te ontmoeten.
Papaverstraat
De plannen die bewoners met de gemeente hebben gemaakt om de verkeersveiligheid te
vergroten worden begin 2018 gerealiseerd. Dan worden drie verkeerskussens geplaatst.
Bewoners willen graag dat de voortuinen een mooie aanblik geven voor de straat. Zij zien nog
wel verbeteringen. We gaan met de werkgroep van bewoners aan de slag om de aanblik van de
straat te verbeteren.
Bermschouw Asterstraat en Oosseldstraat
We krijgen verschillende klachten en vragen uit de buurt over het onderhoud aan de bermen
in de Asterstraat en de Oosseldstraat. We nodigen iedereen uit deze straten uit voor een
‘bermschouw’. Met de schouw geven wij uitleg over het onderhoud en hebben bewoners
collectief de gelegenheid voor het stellen van vragen. Deze schouw zal worden georganiseerd
door het wijknetwerk.

(verkeers)Veiligheid
Het komende jaar zullen wij weer accuraat reageren bij meldingen met betrekking
verkeersveiligheid. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van matrixborden die snelheid
weergeven van de passerende voertuigen. Deze acties zullen opvolging krijgen als blijkt de
snelheid vaak wordt overschreden. Tevens zal er de jaarlijkse fietscontrole op de scholen
plaats vinden. Voor de scholen is er dit jaar ook weer het jaarlijkse verkeersexamen. Scholen
krijgen het advies aan te sluiten bij het praktische examen dat wordt georganiseerd door Veilig
Verkeer Nederland.
Zonnebalie
In de Zonneboom komt een Zonnebalie. Bewoners uit Oosseld kunnen door de komst van de
Zonnebalie op één plek terecht voor vragen die betrekking hebben op diverse levensgebieden.
De Zonnebalie zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven en wordt bemand door professionals
en vrijwilligers van diverse organisaties. Een mooie kans voor het wijknetwerk om aanwezig te
zijn in de wijk en verbindingen te leggen.
Loordijk
De Loordijk in IJzevoorde is aan groot onderhoud toe. Samen met bewoners, de basisschool
IJzevoorde, Pokkershutte, Buha en de gemeente wordt er aan een ontwerp gewerkt. Binnen
het ontwerp willen we ook de verkeersveiligheid verbeteren. Er is nu veel verkeer dat op de
straat moet parkeren wanneer bijvoorbeeld de kinderen naar school gebracht en gehaald
worden of er iets georganiseerd is door de Pokkershutte. In 2018 werken we de plannen
samen verder uit en realiseren de plannen.
Spelen
Er is een beleidswijziging rondom spelen vanwege verschillende trends. Bijvoorbeeld omdat
kinderen vaker spelen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op een grasveldje) dan op
speeltoestellen in kleine straatspeelplekken (bijvoorbeeld een wipkip). De gevolgen van deze
wijziging is dat de speeltoestellen in de straatspeelplekken verdwijnen wanneer de toestellen
aan vervanging toe zijn. De plek om te spelen kan wel blijven bestaan. Het wijknetwerk gaat in
gesprek met de bewoners wanneer dit aan de orde is en maakt met bewoners plannen over de
verdere invulling van de plek.

