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goede buurt
buurt
WhatsApp groep,
veilig samen wonen in uw wijk of buurt!

Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp op hun telefoon
attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen
samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte
situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie
juichen het initiatief van een WhatsApp-groep toe omdat
buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.
Bestaande WhatsApp-groepen
Wilt u weten of er in uw buurt al een WhatsApp-groep
bestaat of wilt u zelf lid worden van een groep, kijk dan op
www.wabp.nl voor een volledig overzicht. U vindt hier ook
de contactgegevens van de beheerder van de desbetreffende
groep.
Bent u beheerder van een al bestaande WhatsApp-groep?
Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsAppgroepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk
zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van
relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen
voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsAppgroep zich aanmeldt op www.wabp.nl. Via deze site kunnen
buurtbewoners zien of er al groepen actief zijn in hun wijk

en kunnen contact opnemen met u als beheerder van deze
groep.
Nieuwe Whatsapp-groep starten, spelregels en
handleiding
Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in
uw buurt? Ook dan willen we met u als contactpersoon in
contact komen door een e-mail te sturen aan de wijkregisseur van uw wijk voor informatie. U vindt de namen van de
wijkregiseurs onder aan deze pagina. Voor het opzetten van
een WhatsApp-groep is het goed om een aantal spelregels
in acht te nemen. Zo is voor elke deelnemer van de groep
duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast
is er een handleiding WhatsApp Buurtpreventie beschikbaar. Deze tips kunt u gebruiken bij het opstarten van een
WhatsApp-groep. De handleiding en spelregels vindt u
hieronder.
Stickers
De gemeente faciliteert WABP-stickers (raam, deur en KLIKOstickers) voor de inwoners van de gemeente Doetinchem.
Deze stickers zijn in de diverse wijkcentra’s kosteloos op te
halen. Daarnaast heeft de gemeente voor alle toegangswegen komborden aangeschaft. Dat houdt in dat er geen
Wapb-borden in straten of buurten/wijken komen. Meer
weten? Kijk op de site van de gemeente Doetinchem en zoek
op ‘WhatsApp’.

Ook in Wehl een informatieavond
over Zwerfafvalbrigades
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
organiseert in samenwerking met Buha een informatieavond over een nieuwe aanpak van zwerfafval, de
zogenaamde Zwerfafvalbrigades. De informatieavond
vindt plaats op maandag 5 november aanstaande om
19.30 uur in Het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Wehl. De
avond start om 19.30 uur met een kopje koffie of thee.
Iedereen is welkom. Komt u ook?
Vorig jaar zijn er in Doetinchem met succes twee Zwerfafvalbrigades opgezet en dit jaar zijn er één in Gaanderen en een
derde brigade in Doetinchem opgericht. Ze zijn regelmatig in
het nieuws geweest met hun opruimacties. Buha, het bedrijf
dat in opdracht van de gemeente Doetinchem de openbare
ruimte onderhoudt en beheert, is enthousiast over de resultaten van de brigades. Het bedrijf gaat er vanuit dat ze een
waardevolle aanvulling zijn op reeds bestaande initiatieven
om zwerfafval aan te pakken. Daarom is het de bedoeling
om ook in Wehl een Zwerfafvalbrigade op te richten.
Zwaan-kleef-aan
Tijdens de avond krijgt u een presentatie over landschap in
de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van

Twee keer per maand kunnen buurtbewoners aanschuiven bij de Annahoeve aan de Holterweg in Doetinchem. Vrijwillige buurtbewoners verzorgen dan een
heerlijke 3-gangenmaaltijd.Er wordt een bescheiden
bijdrage van 6 euro voor gevraagd.
Maria van Gessel komt er al vanaf het begin als bezoeker, maar kookt sinds kort ook mee.
“Toen ik hier de eerste keer kwam, vond ik het meteen geweldig”, zegt Maria. “De eetruimte zag er mooi en verzorgd
uit met een prachtig gedekte tafel. Veel van de bezoekers
waren net als ik alleen gekomen en daardoor maakten we
snel en makkelijk contact met elkaar.” De dinertjes in de
Annahoeve vonden eerst één keer per maand plaats, maar
de animo was zo groot, dat dit is uitgebreid naar twee
keer per maand. Na een tijdje werd Maria door één van de
vrijwilligers gevraagd of ze een keer wilde helpen tijdens de
vakantieperiode. Inmiddels draait ze het hele jaar mee.

Menu`s bedenken
Maria heeft het prima naar haar zin bij de kookclub. “We
worden ingeroosterd voor bepaalde avonden”, vertelt ze.
“Van tevoren bedenken we dan het menu en kijken we welke
ingrediënten waar gehaald moeten worden. De cliënten van
Elver helpen ons bij de inkoop, maar ze bereiden ook zaken
voor. Ze maken bijvoorbeeld van tevoren groenten schoon en
snijden ze. Dat scheelt ons weer werk.”
Initatief
“Ik vind het leuk om aan dit initiatief mee te werken. Je helpt
er bijvoorbeeld mensen mee die normaal niet het geld of
de mogelijkheid hebben om in een echt groot restaurant te
eten. Het is mooi om te zien dat mensen aan het eind van de
avond blij naar huis gaan; ze hebben dan toch weer een leuk
avondje gehad. Wat ook mooi is, is dat je bij de Annahoeve
cadeaubonnen kan kopen. Deze bonnen worden gemaakt
door Elver. Je kunt ze bijvoorbeeld aan een buurvrouw geven
en dan een keer samen gaan eten.”

Vervangen dode bomen langs
‘Pad door ’t Veen’ in Wehl
zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe
concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap.
Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk
resultaat: het is leuk om samen zwerfafval op te ruimen
en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief
nemen en u doet alleen mee als u zin en tijd heeft. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat
een zwaan-kleef-aan effect.
Kijk voor een overzicht van alle Zwerfafvalbrigades op
www.landschapsbeheergelderland.nl.

Het pad door ’t Veen verbindt de wandelroutes tussen
het Wehlse Bos en de Wehlse Broeklanden. Het pad is
een geschenk geweest van het gemeentebestuur in
het kader van ‘Wehl 200 jaar aansluiting bij Nederland’.
Langs het pad zijn bomen en houten meubilair geplaatst.
De vrienden van het Wehlse Bos hebben de houten bankjes
en hekken gemaakt. Daarnaast hebben veel Wehlenaren
hebben een boom gesponsord in 2016 – 2017 en voelen zich
op die manier verbonden en betrokken bij dit pad.

Warme zomer
De warme zomer heeft helaas haar sporen nagelaten bij
de jonge aanplant. Een aantal bomen hebben, ondanks de
goede zorgen van vele betrokkenen, de zomer niet overleefd.
En dat is erg jammer. De dorpsraad heeft hiervoor aandacht
gevraagd bij de gemeente. Het is goed te weten dat de Buha,
rond de jaarwisseling, de dode bomen (veelal eiken) gaat
vervangen. Hopelijk kunnen we weer genieten van de jonge
aanplant en blijft het pad door ’t Veen een veelgebruikte
wandelroute!

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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Sinds vorig jaar nemen de Whatsappgroepen Buurtpreventie een enorme vlucht. Overal in Nederland maken
steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep
om hun buurt of wijk veiliger te maken, zo ook binnen
de gemeente Doetinchem.

Samen koken en eten in de Annahoeve

