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De kracht van de eenvoud

Informatieavond ‘Nieuw-Wehl
op weg naar een aardgasvrij dorp?
Nederland gaat langzaam maar zeker afscheid nemen
van aardgas als warmtebron en het gebruik voor andere doeleinden. Dat wordt een hele uitdaging en één
ding is zeker: samen met bewoners gaan gemeenten,
provincies, waterschappen en verschillende andere
partijen een rol spelen in deze overgang.
Nu we weten dat de Groningse aardgaskraan al in 2030
dichtgaat, is het goed om tijdig op zoek te gaan naar
passende alternatieven. In dat kader willen wij per wijk en
dorp met inwoners verkennen welke mogelijkheden er zijn.
Samen met de inwoners van Nieuw Wehl willen we gaan
onderzoeken hoe we dit in Nieuw-Wehl in de toekomst voor
elkaar krijgen. Er is nog niets besloten, er ligt nog geen
tijdspad. Maar één ding is zeker: we kunnen beter op tijd,
verkennend, met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige
warmtebronnen.

Opstarten bewonerswerkgroep
We willen de avond graag afsluiten met een uitnodiging
aan alle bewoners om deel te nemen aan een bewonerswerkgroep. In deze werkgroep denken we samen na over
de meest passende aardgasvrije verwarmingsalternatieven
voor Nieuw-Wehl in de toekomst. Ook schrijven we aan een
Nieuw-Wehls Warmteplan. We vertellen u er graag meer
over op 10 december.
Praktische informatie
Datum : 10 december 2018
Tijdstip :	Inloop vanaf 19.00 uur,
programma van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats :	Zalencentrum Banningshof (Elver),
Nieuw Wehlseweg 14 te Nieuw-Wehl.

12.000 bloembollen in Oosseld
Als u uw buren graag beter wil leren kennen, kunt u
een groot buurtevenement organiseren. Maar u kunt
het ook gewoon simpel houden. Dat dat eigenlijk net
zo goed werkt, heeft Christel klein Goldewijk ervaren.
Zij woont in de Burgemeester Kehrerstraat in de wijk
Overstegen en organiseerde met een aantal buurvrouwen twee buurtfeesten en een KidsPlayDay op een
grasveld in de buurt.
“Meer dan een grasveld of afgezette straat, een barbecue,
broodjes, hamburgers en naamstickers hadden we niet nodig voor het buurtfeest”, zegt Christel. “De buren namen zelf
stoelen en drank mee. De eerste keer is altijd spannend. Is er
animo? De reacties op onze uitnodigingsbrief waren positief
en we verwachten nu elk jaar circa 120 buurtbewoners. Een
mooie mix van oud- en nieuwe bewoners door elkaar. De
eerste twee jaar moesten de mensen zich aanmelden. Vanaf
2019 gaan wij uit van voorgaande jaren.”
Verbinding
“Het doel van de feesten was elkaar beter leren kennen en
meer verbinding krijgen in onze straat. En dat is gelukt.

Nieuwe contacten zijn ontstaan en er is zichtbaar meer
‘beweging’ in de straat. Leuk! We merkten dat dit soort
activiteiten best snel er makkelijk te realiseren zijn. Daarom
hebben wij in 2018 ook een KidsPlayDay georganiseerd. Er
zijn hier wel kleine kinderen, maar vooralsnog niet overvloedig. Wij zagen dat er ook veel nieuwe kinderen waren
gekomen in Wiltingsbrug, de straat aangrenzend aan onze
straat. Het doel was dat deze kinderen elkaar ontmoeten om
daarna makkelijker bij elkaar naar binnen te lopen en met
elkaar te spelen.”
Simpel
“Ook dit keer hielden we het simpel. Er waren spelletjes als
zaklopen en voetbal en verder was er ranja en frikandellen
van de barbecue. De ouders namen hun eigen vlees mee. Alle
kinderen en hun ouders waren aanwezig. En dat had effect.
Kinderen komen nu bij elkaar langs om te spelen en ik zie
buurtkinderen vaak samen door de straat fietsen.” Christel
heeft ervaren dat dit soort activiteiten echt voor verbinding
zorgen. “Zelf heb ik nu meer het gevoel dat we samen een
buurt zijn. En onze toekomstige activiteiten? Die houden we
lekker simpel!”

Buurten bij de buurmaaltijd in Dichtershof
Sinds een jaar wordt er een keer
per maand een buurtmaaltijd
georganiseerd in activiteitenCentrum Dichtershof aan het Hof
van Cambridge 41-43. Het doel is
om buurtbewoners op een laagdrempelige manier met elkaar
in contact te brengen en samen
te eten.
Samen eten is gezellig en maandelijks
maken zo’n twintig bewoners gebruik
van deze gelegenheid. De maaltijd
wordt bereid door vier enthousiaste
vrijwilligers uit de wijk met verschillende culturele achtergronden.
Tijdens de maaltijd is er ook een
Buurtcoach aanwezig voor vragen
op allerlei gebied. Meer info bij
buurtcoach Ineke Pol (0314) 760 146
of Milou van Elk (0314) 760 134.

Een enthousiaste bewoner uit Oosseld bestelde dit najaar 12.000 krokusbollen om zijn buurt op te fleuren. Dat juichen wij
met zijn allen natuurlijk van harte toe. Buha hielp hem daarom een handje door met een plantmachine de bollen te planten.
Komend voorjaar is er dus een mooi kleurig stukje Oosseld te bewonderen aan de Badweg.

Expositie De Veentjes
De een noemt het ‘een stukje Central Park’ in Doetinchem, de andere heeft het over ‘ons eigen Vondelpark’.
Hoe je het ook noemt, duidelijk is dat de toekomst
van De Veentjes er anders uitziet. De aankomende tijd
gaat er namelijk veel in De Veentjes gebeuren. Maar
eigenlijk is De Veentjes altijd al wel om uiteenlopende
redenen een ‘spraakmakende buurt’ geweest!
Graag willen we daarom stil staan bij het bijzondere verleden, het heden en de toekomst die ons hier te wachten staat.
Om dit in beeld te brengen is er hard gewerkt aan de vormgeving van een mooie expositie die bewoners graag met
u willen delen. Het is een soort huiskamer aan het worden
van bewoners van De Veentjes, mensen die mogelijk in de
toekomst in deze buurt willen wonen, of mensen die gewoon
benieuwd zijn naar wat er allemaal in deze buurt gebeurd.
Huiskamer
Zo vindt u in de expositie informatie over de toekomstige
appartementen op het C1000 terrein,
de binnentuin van het wooncomplex, impressies van de
toekomstige plintwoningen en een ontwerp van de openbare ruimte van dit gebied. Maar ziet u ook dat De Veentjes
vroeger een galgenveld is geweest en schouwburg Amphion
een belangrijke rol had in de buurt. Ook ziet u hoe het proces

rondom de transformatie van De Veentjes is verlopen.
Kortom een plek om eens met elkaar van gedachten te
wisselen over het verleden, heden en toekomst van deze
plek. Of zoals één van de initiatiefnemers het beschrijft: “Het
is een soort huiskamer aan het worden van bewoners van De
Veentjes, mensen die mogelijk in de toekomst in deze buurt willen wonen, of mensen die gewoon benieuwd zijn naar wat er
allemaal in deze buurt gebeurd en dat met elkaar delen”.
Openingstijden
Het informatiecentrum vindt u op De Veentjes 22 en is
geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op
donderdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Bent u in de buurt op andere momenten en staan de vlaggen
buiten? Ook dan bent u van harte welkom!
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Bewoners bedankt: ”Wat een ontvangst!”

Aan de Ruyslaan worden de vele medewerkers uitermate
hartelijk ontvangen door de bewoners. Het doel van de
woningaanpak is helder: een woningaanpak passend bij
de uitgangspunten van Sité èn bij wat bewoners belangrijk
vinden. Deze bijzonder hartelijke ontvangst door bewoners,
draagt hier zeker aan bij. Een mooie samenwerking in de
woningaanpak. Bewoners bedankt!

De Gaanderbalie
Iedere maandag kunt u tussen 17.00 - 18.30 uur binnenlopen tijdens De Gaanderbalie. Dit is een loket voor
inwoners van Gaanderen voor formulieren, financiën,
regelingen, wonen, werk en gezin. De buurtcoach,
sociaal raadsliedenwerk en een financieel vrijwilliger
zitten hier iedere week voor u klaar. VIT Hulp bij Mantelzorg sluit iedere tweede maandag van de maand
aan, de deskundig adviseur van de WAO club iedere
derde maandag en de vrijwilligerscentrale iedere
vierde maandag van de maand. Ze zitten klaar om uw
vragen te beantwoorden!
Zien we u snel in de Trefkuul?
Buurtteam Gaanderen / de Gaanderbalie
Wijkcentrum de Trefkuul
Pelgrimstraat 59a
7011 BJ Gaanderen
Telefoon: 0314-341919
E-mail: gaanderen@buurtplein.nl

Wijkwerk is een samenwerking van
bewoners en professionals in hun wijk of dorp. Zij vormen een netwerk
waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de wijkraden, gemeente, Buurtplein bv, politie,
Sité Woondiensten, thuiszorg, jeugdwerk, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen. In alle negen
wijken en dorpen is zo’n netwerk actief. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief, kunt u contact
opnemen met uw wijkregisseur. Ook kunt u kijken op www.wijkwerkdoetinchem.nl
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Rody Poelhuis, tel. (0314) 373847
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 1: Centrum, De Pas, Torenallee, IJsseltuinen
- Wijk postcode 9: Noord, Bezelhorst, IJkenberg, Happert
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Tamara Otten, tel. (0314) 373 839
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 3: Schöneveld
- Wijk postcode 4: Oosseld
- Wijk postcode 11: Gaanderen

Lutske Jepma, tel. (0314) 373 841
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 6: De Huet, Het Weerdje
- Wijk postcode 7: Dichteren, De Hoop, Wijnbergen
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Norbert Berns, tel. (0314) 377 485
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 2: Overstegen
- Wijk postcode 31: Wehl en Nieuw-Wehl
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Bijna 250 huurwoningen in Schöneveld Noord komen
in aanmerking voor een verbetering. Aan de Ruyslaan
zijn de werkzaamheden in volle gang om daarna
verder te gaan aan de Heemskerklaan. Hierna zijn de
huurwoningen aan de Colijnlaan en de Piersonlaan
aan de beurt. De woningen in de Mackaylaan, Van
Limburg Stirumlaan, Van Hall-laan, Donker Curtiuslaan
en de Kempenaerlaan komen in de derde fase aan bod.
In de eerste woningen worden de medewerkers met
open armen ontvangen.

