Terugblik 2017
West Indische Buurt
In 2016 is een start gemaakt om samen met bewoners aan de slag te gaan in de openbare
ruimte. We zijn met het grootste deel van de bewoners in contact gekomen. Bewoners
hebben ons verteld wat zij vinden van hun buurt en wat zij voor verbeteringen zien. Na en
tijdens deze inventarisatie is er al een aantal verbeteringen gerealiseerd. Zo is het
buurtinitiatief voor een speeltuin door de bewoners gerealiseerd en wordt de speeltuin
beheerd door de buurt. Ook zijn de achterpaden in de buurt opgeknapt. En heeft Sité de
renovatie van de woningen afgerond. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de
herinrichting van de openbare ruimte.
Het Noorderlicht
In augustus 2017 is Het Noorderlicht geopend. Een duurzaam en flexibel gebouw waarin
kinderen naar school en opvang gaan en wijkbewoners elkaar ontmoeten. Het wijknetwerk is
actief geweest bij het hele proces rondom de bouw, opening en de relatie met de wijk. Een
aantal voorbeelden:
Verhuizing van activiteiten van Trefpunt naar Noorderlicht
Met de komst van Het Noorderlicht is de functie van wijkgebouw het Trefpunt verhuist naar
het Noorderlicht. Wij hebben geprobeerd alle activiteiten die plaatsvonden in Het Trefpunt
voor zo ver mogelijk een plek te geven in Het Noorderlicht. De meeste activiteiten zijn
meeverhuist. Een aantal activiteiten hebben elders onderdak gevonden. De activiteiten vanuit
de wijkvereniging IJkenberg zijn helaas gestopt.
Verkoop of sloop van Trefpunt
Gemeente Doetinchem zoekt een koper voor het Trefpunt die een maatschappelijke functie
geeft aan het gebouw. Mocht het gebouw voor 2019 niet verkocht zijn, dan wordt het
gesloopt. Tot die tijd verzorgt Ad Hoc Beheer het leegstandsbeheer. Zij zorgen dat het
gebouw wordt bewoond. Met het leegstandsbeheer houden wij toezicht op het gebouw. Met
het toezicht willen wij verloedering en vernieling van het gebouw en overlast voor de buurt
voorkomen.
Toekomst van Het Palet
Binnen het project West Indische Buurt kijken we met bewoners en andere partijen naar de
invulling van de plek waar nu Het Palet staat. Het gebouw is in slechte staat. Met name het
oude gedeelte is slecht. Er is leegstandsbeheer en beveiliging ingezet om overlast en
criminaliteit te beperken, dan wel te voorkomen. Behalve bewoning in twee wooneenheden,
vindt ook HomeSpot onderdak in het Palet. HomeSpot is een maatschappelijk jongerenproject
en richt zich op jongeren vanaf groep 8 t/m de middelbare school. De initiatiefnemers helpen
jongeren op deze wijze om leuke contacten op te bouwen en zich op meerdere gebieden te
ontwikkelen.
Veilige fietsroutes
Een belangrijk aandachtspunt rondom Het Noorderlicht is de verkeersveiligheid van het
fietsverkeer dat naar en van Het Noorderlicht gaat. We willen dat iedereen veilig op school
komt en ook weer veilig thuis! De wijknetwerken Noord en Overstegen hebben daar volop op
ingezet. Bijvoorbeeld door signalen over de oversteek op te pakken, vrijwillige
verkeersbrigadiers te werven en op te leiden, verkeersacties te houden om weggebruikers
bewust te maken van de gewijzigde verkeerssituatie.

Ontwikkeling natuurgebied Ecozone De Knoop
De nieuwbouw van Het Noorderlicht (IKC) heeft tot gevolg dat er bomen zijn gekapt. In
overleg met omwonenden en de Bomenstichting is afgesproken dat de compensatiegelden
worden ingezet in de omgeving van de school. In 2016 en 2017 is er volop gewerkt met allerlei
partijen aan de plannen om dit natuurgebied te ontwikkelen. In 2018 kunnen de plannen
uitgevoerd worden. Dit mooie stuk natuur biedt volop kansen voor de wijk noord. Vanuit het
wijknetwerk denken we mee hoe deze kansen benut kunnen worden en hoe betrokkenen
meegenomen worden in de plannen en uitvoering.
Gebruik maken van de buitenruimte rondom Het Noorderlicht
De locatie voor Het Noorderlicht is niet voor niets gekozen. De locatie biedt veel
mogelijkheden om gebruik te maken van buitenruimte in de nabije omgeving. Samen met de
school, het wijkbedrijf en Sportservice is gekeken naar de mogelijkheden om optimaal gebruik
te maken van het schoolplein. Ook kan al gebruik gemaakt worden van de openbare ruimte
rondom Mariëndael (Huygenstraat). In 2018 kijken we samen met de verschillende partijen
naar de eventuele verdere behoefte en mogelijkheden voor invulling van de buitenruimte.
Herbestemming Kruisberg
Na het vertrek van het COA staat P.I. de Kruisberg (gebouwen en omliggende gronden) leeg.
Het Rijksvastgoedbedrijf is als eigenaar van de Kruisberg primair verantwoordelijk voor een
herbestemming. Voor de gemeente is het van belang dat er een invulling aan de plek gegeven
wordt die recht doet aan de kwaliteit van het gebouw en omliggende terreinen. Het
wijknetwerk is de schakel naar het buurtcomité en borgt dat de buurt meegenomen blijft
worden bij de verschillende stappen die gezet worden voor de herbestemming. Ook pakken
wij de signalen vanuit de buurt op het gebied van overlast, criminaliteit en afval op en kijken
wat het wijknetwerk en Rijksvastgoedbedrijf daar in kunnen doen.
Vervolg op Prettig Wonen Markt
In 2016 hebben bewoners van de Leerink- en Mullerstraat aangegeven wat zij voor
verbeteringen zien in hun leefomgeving. Begin 2017 is een vervolg gegeven aan deze
bijeenkomsten. Wij hebben met bewoners besproken wat zij gaan doen om deze
verbeteringen tot stand te brengen en wat zij daar voor nodig hebben van de organisaties
binnen het wijknetwerk.
Herinrichting Duval Slothouwerstraat
De Duval Slothouwerstraat wordt in 2018 heringericht naar een straat waar een maximale
snelheid geldt van 30 kilometer per uur. Nu is de straat ingericht als 50-kilometerweg. Vanuit
het wijknetwerk denken wij mee over de herinrichting en borgen dat bewoners mee kunnen
denken over de plannen. Er is een bewonersavond georganiseerd in Rozengaarde waarin de
kaders voor de herinrichting en de planning is besproken. Ruim 50 gezinnen waren aanwezig
en hebben aangeven wat zij graag verbeterd zien. Deze verbeteringen krijgen voor zover
mogelijk een uitwerking in het ontwerp. Elf bewoners hebben zich aangemeld voor de
klankbordgroep die meedenkt in de plannen en de voortgang terugkoppelt naar de andere
bewoners. Inmiddels is het ontwerp bijna klaar.
Centrumplannen
Na een periode van voorbereiding gaat Sité in 2018 aan de slag met de uitvoering van de
“Centrumplannen”. Deze plannen zijn voor de straten Nieuweweg, Weustenstraat,
Themansstraat en een gedeelte van de Kennedylaan. De woningen in deze straten zijn aan
verandering toe. In de plannen krijgen bewoners een grote rol. Zo konden zij stemmen over

renovatie of sloop en kunnen zij deelnemen aan een klankbordgroep. Het wijknetwerk is bij
een aantal bijeenkomsten aanwezig geweest. Sité houdt het wijknetwerk goed op de hoogte.
Noord Kanjerwijk!
In 2014 is de kanjergedachte gestart in de wijk Noord vanuit de basisscholen. Kinderen en
medewerkers van de scholen krijgen de Kanjertraining. Deze training leert kinderen respectvol
met zichzelf, met elkaar en met de school om te gaan. Inmiddels wordt de kanjergedachte ook
uitgedragen door professionals vanuit Buurtplein, Sportservice en het wijknetwerk. Zij hebben
ook de kanjertraining gevolgd. In 2017 hebben we de kanjergedachte verder uitgedragen. Ook
krijgt de kanjergedachte een verder uitwerking binnen het project West-Indische Buurt.
Bredeschoolnetwerk
In 2017 is het Bredeschoolnetwerk in Noord uitgebreid met basisscholen uit de wijken
Centrum en Overstegen en het Rietveldlyceum. In 2017 is met het “vernieuwde” netwerk de
gekozen om in het netwerk aan de slag te gaan met verschillende thema’s. In het schooljaar
2017-2018 zijn inmiddels de thema’s gezondheid en armoede aan de orde geweest.
Deelnemers leren veel van elkaar door ervaringen en kennis uit te wisselen. Daarmee worden
de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot en kan de ondersteuning optimaal afgestemd
worden.
Sportservice
2017 heeft vooral in het teken gestaan van continuering en borging van de Buurtsportcoaches
binnen het onderwijs. Momenteel is er een buurtsportcoach die de gymlessen verzorgt op het
Hagen, Wilhelmina en het Noorderlicht. Hierdoor is “sport & bewegen” meer zichtbaar voor
leerlingen, docenten en ouders. Met de inzet is de verbinding naar een gezonde leefstijl
(JOGG) en veilig sportklimaat (VSK) makkelijker te maken en kan daadwerkelijk in 2018
overgegaan worden tot implementatie van een gezondheidsbeleid.
Het JOGG programma heeft in 2017 in Noord vooral gewerkt aan zichtbaarheid en
bewustwording onder de Bredeschool partners. Met alle partners zijn afzonderlijk afspraken
gemaakt om te werken aan een gezonde leefstijl. Vooral de Doetinchemse waterweek heeft
bijgedragen aan de zichtbaarheid van JOGG over heel Doetinchem. In 2018 wordt deze lijn
voortgezet en nog nadrukkelijker de samenwerking gezocht met de wijk om heel Doetinchem
aan het bewegen te krijgen en te werken aan een gezonde leefstijl. Borging blijft hierin een
aandachtspunt.
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:
Zandbultfestijn
De Zandbult is voor veel Doetinchemmers een bekende plek. Een prachtige heuvelachtige
locatie aan de rand van de Kruisbergse Bossen. Een grote groep vrijwilligers heeft hard
gewerkt om de Zandbult in oude luister te herstellen door het alsmaar toenemend aantal
bomen te rooien en het voortwoekerende gras te verwijderen. Er is een stichting opgericht
die niet alleen zorgt voor instandhouding van de zandbult, maar ook jaarlijks een festival in de
zomer wil houden. Honderden kinderen bezochten 10 juni met hun ouders of grootouders het
eerste Zandbultfestival. Veel organisaties hebben bijgedragen aan het festival. Vanuit het
wijknetwerk hebben wij de initiatiefnemers ondersteund en waar nodig gefaciliteerd.

Speelplek Bunderhorst
De Kaspers Haspels speelplek is de speelplek voor kinderen van de Bunderhorst. De speelplek
is vernoemd naar de initiatiefnemer voor deze speelplek. Een aantal bewoners vindt de
speelplek ongeschikt voor kinderen om te spelen. Er zijn veel jongeren die de speelplek
gebruiken om samen te komen. De bewoners hebben een initiatief ingediend om een speelplek
te realiseren op een andere plek in de straat. Het wijknetwerk is met initiatiefnemers,
bewoners en partners in gesprek geweest. We zijn blij met de samenwerking en het resultaat.
De initiatiefnemers gaan samen met ons en anderen aan de slag om de Kasper Haspels
speelplek een upgrade te geven. Met de jongeren, omwonenden en Zozijn zijn goede afspraken
gemaakt om eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken.
Geert Grootestraat
In de Geert Grootestraat hebben twee bewoners het initiatief genomen te onderzoeken of de
glijbaan in hun straat omgeruild kon worden naar een groenvak. Volgens de bewoners werd er
weinig gebruik gemaakt van de glijbaan en was de ondergrond een plek waar veel rotzooi lag.
Het wijknetwerk heeft de initiatiefnemers gevraagd om binnen de buurt het draagvlak te
onderzoeken. Ook is besproken dat in verband met het gewijzigde speelbeleid kleine
straatspeelplekken op termijn verdwijnen. Dat biedt de mogelijkheid om de speelplek om te
vormen tot bijvoorbeeld een groenvak. Bewoners hebben aangegeven in de tussentijd de
speelplek bij te houden en op termijn het groenvak in te willen planten en te onderhouden.
Fietsverkeer Doetinchem Noord
In april 2016 is het project “reconstructie Haareweg en Kruisbergseweg” geëvalueerd in de
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarbij besloten om te onderzoeken of de huidige
fietsstructuur voldoet of nog aangepast moet worden. Adviesbureau GoudappelCoffeng heeft
de situatie onderzocht en een uitgebreid en volledig pakket aan maatregelen aangedragen,
compleet met een onderbouwing van de gevolgen ervan voor de fietser. Vanuit het
wijknetwerk zijn signalen van de bewoners en de organisaties opgehaald en uitgezet.
Bijvoorbeeld tijdens de inloopavond in basisschool De Wijngaard. Eind december zijn de
uitkomsten en het voorstel behandeld in de gemeenteraad. De besluiten worden in 2018
uitgevoerd.
Project Tuinonderhoud
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend of mogelijk de tuin op orde te houden. Bewoners
zelf, de buren of anderen vinden dat vervelend. Bijvoorbeeld omdat het er niet mooi uit ziet of
leidt tot overlast. Onder aanvoering van de Vrijwilligerscentrale hebben Sité, Pauropus,
Stichting Present, Stadskamer en gemeente Doetinchem de samenwerking gezocht en
nagedacht hoe bewoners de tuin weer op orde kunnen krijgen en houden. Er is een pilot
geweest waarin een tiental tuinen (waar mogelijk samen met de bewoners) zijn aangepakt. De
uitkomsten van de pilot worden geëvalueerd. Eventuele aanpassingen krijgen een plek in de
structurele uitvoering.
Verkeersveiligheid Kleintjeskamp
De verkeersveiligheid in Kleintjeskamp is al langer een punt van zorg. Eerder al heeft het
wijknetwerk met bewoners gesproken over de verkeersveiligheid. Er is toen een aantal
straatjuwelen geplaatst. De straatjuwelen bleken onvoldoende een oplossing te bieden voor de
verkeersveiligheid. De snelheid in de straten bleef een punt van aandacht. Reden voor
bewoners om in actie te komen. Tijdens een bewonersbijeenkomst in Het Trefpunt is
afgesproken de verkeersveiligheid aan te pakken. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld
voor een werkgroep. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat verkeersdrempels een

goede oplossing kunnen zijn voor het probleem. De plannen zijn goed ontvangen in de buurt.
Begin 2018 worden de verkeerskussens geplaatst.

Jaarplan 2018
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.
Centrumplannen
Begin 2017 is door Sité gesproken met de bewoners over de toekomst van de woningen.
Samen met de bewoners zijn hun wensen in beeld gebracht en is er door Sité gekeken naar de
technische staat van de woningen. Voor de woningen aan de Weustenstraat en Themansstraat
is gekozen voor grootonderhoud en renovatie. Samen met de klankbordgroep zijn de plannen
verder uitgewerkt en worden de werkzaamheden in 2018 uitgevoerd. De woningen aan de J.F.
Kennedylaan worden gesloopt. In 2017 zijn samen met de bewoners plannen gemaakt voor de
nieuwbouw en dit krijgt zijn vervolg in 2018. Met alle bewoners zijn ook de woonwens
gesprekken gevoerd om zo voor iedereen een passende nieuwe woonplek te vinden.
Op het moment dat de woningen gereed zijn gaan we als wijknetwerk samen met de
bewoners aan de slag met de buitenruimte en straat afspraken.
Invulling perceel Themansstraat
In de Themansstraat is een perceel in eigendom van de gemeente. Het perceel heeft behalve
een aantal parkeerplaatsen nog geen verdere invulling gekregen. Er zou op een gedeelte van
het perceel gebouwd gaan worden, maar die plannen gaan niet door. Samen met de bewoners
kijken wij nu naar een goede invulling van dit perceel.
West Indische buurt
In de terugblik is al beschreven wat er allemaal gebeurt is binnen het project West Indische
Buurt. Het project heeft al mooie resultaten opgeleverd. We zijn dus al een aardig eind op
weg! In 2018 worden de plannen die zijn gemaakt voor de openbare ruimte gerealiseerd. Het
wijknetwerk gaat vervolgens aan de slag met de sociale opgaaf die er ligt binnen het project.
Hoe kunnen bewoners de leefbaarheid van hun buurt vergroten is de vraag die wij stellen aan
de werkgroep van bewoners. Vervolgens gaan bewoners zelf aan de slag om de leefbaarheid te
vergroten. Ook vragen wij bewoners wat voor invulling zij willen geven aan de plek waar nu
Het Palet staat en hoe zij dat realiseren. Het wijknetwerk ondersteunt waar nodig
Schurenproject
Een groep bewoners aan het Van Zadelhoffplein en omgeving willen een losstaande schuur in
de tuin. Het schurenproject is een bewonersparticipatietraject waarbij de bewoners dus zelf
een actieve rol spelen. Samen met het Spectrum is er door de bewoners een plan ingediend bij
Sité. In 2018 wordt er verder gegaan met dit project.
Tuingereedschap
Het wijknetwerk Noord heeft het initiatief genomen om gereedschap voor de wijk ter
beschikking te stellen. Het tuinonderhoud laat nogal eens te wensen over. Bewoners geven als

reden dat ze geen geld hebben om gereedschap aan te schaffen. Om alle bewoners de
mogelijkheid te geven de tuin te onderhouden wordt vanuit het wijknetwerk tuingereedschap
beschikbaar gesteld. Het gereedschap is inmiddels aanwezig en in de wijk moet een uitgiftepunt
komen en actieve communicatie en promotie naar de bewoners.
Kasper Haspels speelplek
Naar aanleiding van de vraag van bewoners aan de Bunderhorst krijgt de Kasper Haspels
speelplek een upgrade. De bewoners steken zelf de handen uit de mouwen en kunnen rekenen
op ondersteuning van het wijknetwerk.
Duval Slothouwerstraat
Zoals in de terugblik is beschreven is er in 2017 al het nodige gedaan in de voorbereiding. In
2018 wordt de straat opnieuw ingericht. We hopen met de grote inbreng die bewoners
hebben gehad er een goed ontwerp ligt, dat gedragen wordt door de bewoners. Het
wijknetwerk blijft het ontwerp en de werkzaamheden volgen en kijkt wat er aan eventuele
inzet nodig is.
Kruisberg
Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt als eigenaar een nieuwe bestemming voor het gebouw en de
omliggende terreinen. De nieuwe bestemming is best spannend voor de omgeving. Zij worden
actief betrokken bij de ontwikkelingen die er spelen binnen door het Rijksvastgoedbedrijf en de
gemeente. Het wijknetwerk blijft de ontwikkelingen volgen en denkt mee met het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente voor een bestemming die recht doet aan de gebouwen, het terrein en
de buurt. Ook pakken we de rol van intermediair en verbinder wanneer dat nodig is.
Toekomst Trefpunt en school Het Palet
Door de verhuizing van school Het Palet en het wijkgebouw Het Trefpunt naar het
Noorderlicht staan deze panden leeg. Beide panden worden beheerd door Adhoc in het kader
van leegstandsbeheer. Voor Het Trefpunt wordt een koper gezocht. En voor de plek waar nu
Het Palet staat zoeken we samen met bewoners uit de West Indische buurt naar een goede
invulling.
Verkeersveiligheid rondom Noorderlicht
Vorig jaar hebben we veel energie gestoken in de verkeersveiligheid rondom Het
Noorderlicht. In 2018 gaan we daar mee door. Met de school, Veilig Verkeer Nederland en
het wijknetwerk worden verkeersacties gehouden. Ook houden wij de verkeerssituatie in de
gaten en adviseren de gemeente over de signalen en ervaringen. In het voorjaar worden er
snelheid remmende maatregelen bij de oversteek geplaatst en wordt de 30km zone verlengd.
Ook denken we na over de verkeersveiligheid rondom de Kiss and ride zone en de
fietsenstalling.
Brede schoolnetwerk
In 2018 gaat het Bredeschoolnetwerk verder op de ingeslagen weg. Voor het schooljaar 20172018 zijn de thema’s ingepland. Aanvullend bedden we de kanjergedachte verder in de wijk.
We denken na over activiteiten om de kanjergedachte in een aangepaste vorm ook binnen de
gezinnen te krijgen. Zo zijn er plannen voor een kanjertheater voorstelling die door kinderen
uit de wijk gemaakt wordt.
Sportservice
In 2018 wordt extra aandacht besteed aan de Doetinchemse Waterweek, Kidsrun van de
Kruisbergtrailrun en de Doetinchemse Wandel4Daagse. Daarnaast onderzoeken wij in 2018

de mogelijkheden tot implementatie van de moestuin op het KDV en de scholen en richten wij
ons specifiek op de ketenaanpak. Bij de verenigingen werken wij met VV Doetinchem aan een
gezonde sportkantine en bekijken wij momenteel de mogelijkheden voor sportpark de
Bezelhorst voor een Open sportpark subsidie. Voor senioren blijven wij het aanbod
continueren en uitbreiden mochten deze kansen zich voordoen. Voorbeelden hiervan zijn de
jeu de boules groep bij wijkcentrum De Deale en de chronisch zieken wandelgroep bij ARGO.

