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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 10 april 2017 
 
Aanwezig: S. Vango, Patricia en Marc Lasnier, Y. Dieks (Welcom), E. Navis (Welcom),  
E. Raaijmakers, E. Ebbing, W. Linssen, S. de Vries, H. Terbeek (Plavei), T. Overgoor,  
T. Berendsen, J. Meijer, R. Kuiling (Politie Oost-Nederland), E. Lievaart (Gemeente 
Montferland), E. en R. Kneepkens, M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:  B. Ruesink, Politie Oost-Nederland en L. Verheij. 
 

1.  Opening 
M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Zij heet allen welkom.  
Op wens van E. Navis en Y. Dieks en met instemming van de vergadering wordt 
agendapunt 6 naar voren gehaald. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

       - Bouwproject Trambaan. Er is een start gemaakt met de bouw van de woningen aan de 

Trambaan. Er is om te kunnen werken een aantal weken dag en nacht bronbemaling 

toegepast  om het grondwater af te pompen. Volgens buurtbewoners hebben de woningen 

die 1,50 meter hoger liggen nooit wateroverlast gehad. Vanuit het wijkplatform zijn via de 

wijk coördinator ook vragen gesteld over toekomstig risico op wateroverlast voor dit deel 

van de wijk, het huidige bouwproject. De projectontwikkelaar is de verantwoordelijke voor 

het project. Men kan ook zelf bellen met de Gemeente Montferland met vragen over het 

bouwproject en de bronbemaling.  

6. Zorgvoorzieningen ’s-Heerenberg Oost, inventarisatie 

 Elize Navis stelt zich voor. Zij is mantelzorgconsulent bij Welcom voor Lengel, samen met 

haar collega Marja Lukassen.Y.Dieks is consulent voor ‘s-Heerenberg.  Welcom is de 

welzijnsinstelling van de Gemeente Montferland voor inwoners van de Gemeente 

Montferland van 0 t/m 100 jaar en ouder. Via de Welzijnslijn kan contact worden 

opgenomen met Welcom op nummer: 0316-292828, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 

12.00 uur. De website van Welcom is te vinden op www.iedereenwelcom.nl. 

De activiteiten van Welcom zijn:onder andere:  vervoer, maaltijden, opvoedproblemen, 

mantelzorgondersteuning, buurtbemiddeling en jongerencentrum. Bij Welcom werken plm. 

50 medewerkers en 350 vrijwilligers.  

Mantelzorgondersteuning 

Mantelzorgondersteuning kan worden aangevraagd als er langer dan drie maanden wordt 

ondersteund met mantelzorg voor meer dan 8 uur per week. Het gaat dan om aan- en 

uitkleden, opstaan, persoonlijke verzorging.  

 

 

http://www.iedereenwelcom.nl/
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Er worden cursussen aangeboden bij (dreigende) overbelasting, er worden driemaal 

activiteiten aangeboden in de vorm van “mantelzorgsalon”, bijvoorbeeld film en high-tea als 

ontspanning en driemaal als informatief.  Verder is er ook een Dag van de Mantelzorg en er 

is lotgenotencontact.  

Eveneens worden er instructies aangeboden voor tiltechnieken door een ergotherapeut, 

informatiesessies door de apotheker en het sociaal team is er voor de indicaties. Ook 

worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd door diëtisten. 

In 2018 wordt er in het Bosmanhuus Salon Ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Elize 

Navis is mantelzorgconsulent voor Lengel en Yvonne Dieks voor ’s-Heerenberg.  In ’s-

Heerenberg worden de volgende activiteiten georganiseerd: NL Doet, jongerenhangplek, 

een en ander als proeftuintje om dichterbij de bewoners te staan. Met E. Lievaart vindt 

overleg plaats. Verder is er een Steunpunt Mantelzorg, er is sportbuurtwerk, een 

straatspeeldag, er vinden activiteiten plaats rondom Diekmansweide en Galamaschool. In 

het Bosmanhuus wordt een lijst neergelegd van mantelzorgers. Ook vindt er 

seniorenvoorlichting plaats. 

Als mantelzorgcompliment worden Loko’s overhandigd aan mantelzorgers ten bedrage van 

10 maal 10 euro. Voor de aanvraag kan gebruik worden gemaakt van een formulier dat op 

de website staat van de Gemeente Montferland. Een medewerker van Welcom kan helpen 

met het invullen. De Loko’s kunnen ook bij de supermarkt worden besteed. 

Om mantelzorgers ook af en toe van een vrije dag te kunnen laten genieten, zijn er de 

mantelzorgmaatjes. Deze nemen dan voor een dag de zorg over.  

Voor mantelzorgers van 8 t/m 18 jaar die voor een broertje of zusje zorgen of voor een 

vader of moeder is er speciale aandacht.  

Seniorenvoorlichting 

Vrijwilligers gaan op huisbezoek en geven voorlichting over veilig wonen, activiteiten en 

bewegen. Het Thuis in Montferlandproject voorziet in een subsidie van 500 euro dat eens 

per drie jaar kan worden aangevraagd. Met deze subsidie kunnen aanpassingen in huis 

mede gefinancieerd worden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Mensen 

vanaf 50 jaar en ouder kunnen de subsidie aanvragen. 

Huisbezoek. Via Welcom en de Gemeente Montferland kan huisbezoek worden 

aangevraagd. Vaak bellen bezorgde kinderen voor hun ouders zodat preventief kan worden 

gewerkt, bijvoorbeeld in het kader van eenzaamheidsbestrijding.  

De nieuwe Stadskamer is in het Barghse Huus gevestigd. Hier komen mensen met 

psychische klachten. De Stadskamer is er voor mensen van alle leeftijden. Het lijkt een 

beetje op de fietswerkplaats van vroeger. Er wordt gekookt, geschilderd en gezellig koffie 

gedronken. Er wordt gefocust op de talenten van de bezoekers en er is meer ondersteuning 

van beroepskrachten.  
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R. Kuiling merkt op dat dat er toch ook nog wel eens vooroorlogse toestanden worden 

aangetroffen en noemt als voorbeeld hoogbejaarde hartpatienten in een scootmobiel die in 

wind en ijzige kou op weg zijn naar het ziekenhuis in Doetinchem voor een controle bij de 

cardioloog omdat een andere vorm van vervoer onmogelijk blijkt. 

Vooral samenwerking van organisaties als Buurtzorg, kerken, Zonnebloem etc. kan veel 

problemen tijdig signaleren en oplossen.  

5. Antoniusstraat Lengel, verkeerssnelheid motorvoertuigen 

E. Raaijmakers geeft aan dat er op de Antoniusstraat, waar ongeveer 40 huien staan, per 

dag 400 tot 600 auto’s passeren die ongeveer 50 tot 80 km per uur rijden. De 

Antoniusstraat is onderdeel van de fietsroute van scholieren. Hij vraagt of het mogelijk is de 

huidige maximumsnelheid van 50 km per uur te verlagen naar 30 km per uur. R. Kuiling 

antwoordt dat handhaven op deze straat op 30 km geen zin heeft. De straat is geen 30 km-

zone, 30 km zones moeten als zodanig zijn ingericht en dat is de Antoniusstraat niet. 

E. Lievaart en W. Linssen merken op dat wanneer de Randweg verkeersluw is gemaakt, er 

een heel ander verkeersbeeld ontstaat. In 2018-2019 is dit nog niet gereed. De route over 

de Antoniusstraat is een sluipweg voor bedrijventerreinmedewerkers die richting Zeddam 

rijden. De weg ter hoogte van de Korenmolen is van oudsher al berucht voor wat betreft 

verkeersongevallen. R. Kuiling stelt voor met Charles Loman (verkeerskundige) te 

overleggen over de beste opties. Na een korte inventarisatie komt men per straat/weg tot 

het volgende beeld van weggebruikers: 

Tugerallee pubers    kentekens etc  noteren 

Oude Doetinchemseweg pubers    en op “horkenlijst” plaatsen 

          + OD weg Smiley plaatsen 

Antoniusstraat  sluipverkeer    30 km actie en belettering  

Korenmolen   sluipverkeer 

     - 30 km in de bebouwde kom. De Oude Doetinchemseweg blijft een maximumsnelheid 

behouden van 50 km per uur. Er wordt een VVN-actie van 50 km aangevraagd en op de 

Oude Doetinchemseweg worden tellers geplaatst. Ook de Lengelseweg en de 

Zeddamseweg zorgen voor ongewenste verkeerssituaties in verband met geparkeerde 

auto’s, het rijden wordt daar op een aantal plaatsen slalommen. De Drieheuvelenweg wordt 

in de toekomst een 60kmweg. Zodra de schakel bij Azewijn (stukje wegverbinding) gereed 

is, worden de Antoniusstraat en Lengelseweg minder belast. 

 De Oude Doetinchemseweg is op dit moment een weg waar vaak te hard gereden wordt en 

wordt ook wel “een racebaan met springschans” (viaduct) genoemd. R. Kuiling merkt op dat 

als de situatie Oude Doetinchemseweg om controles vraagt, dit ook geldt voor 

Zeddamseweg en Kilderseweg.  
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Uit onderzoek blijkt dat het juist de eigen wijkbewoners zijn die het hardst rijden. Voor wat 

betreft het te hard rijden adviseert R. Kuiling kentekens met datum en tijdstip te noteren en 

deze aan de politie door te geven.  

 S. de Vries merkt op dat voor de Emmauskerklocatie, Bongerd 2 tot 4, in het kader van de 

Wet Geluidhinder een voorstel tot wijziging  is gedaan voor verlaging van maximale 

geluidhinder. Dit betekent kortweg dat nu de Emmauskerk verdwijnt, er op deze plaats 

meer verkeerslawaai wordt toegestaan. E. Lievaart zegt toe een smiley op de planning te 

plaatsen voor de Oude Doetinchemseweg.  

 3. Goedkeuring verslag van 16 januari 2017 

 Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Wateroverlast ´s-Heerenberg Oost, extra genomen en te nemen maatregelen vanaf 16 

januari  2017 (1e kwartaal 2017) 

 Met betrekking tot dit agendapunt is er geen nieuws te melden. Op 11 september a.s. wordt 
het punt opnieuw geagendeerd en van wethouder T. Loeff-Hageman is vernomen dat zij 
dan in elk geval aanwezig zal zijn, samen met de betreffende ambtenaren. De 
piekbuienperiode is dan voorbij en dan kan bekeken worden in hoeverre de extra 
maatregelen gewerkt hebben of tekort geschoten zijn. 

 
7. Wat verder ter tafel komt  
  

Whats App-groepen: R. Kuiling legt uit dat er een regiegroep is en een beheerder. E. 
Lievaart antwoordt op vraag vanuit de vergadering dat de Gemeente Montferland geen 
borden wil plaatsen, maar wel alarmstickers beschikbaar stelt. Deze zijn in bestelling en 
kunnen bij E. Lievaart op het gemeentehuis in Didam worden opgehaald. R. Kuiling geeft 
aan dat wel is vastgesteld dat er een preventieve werking uit gaat van de alarmstickers 

 
 
8. Rondvraag en sluiting 

 
- Afvalbakken. Uit de vergadering komt naar voren dat er in de openbare ruimte te weinig 

afbalbakken zijn. Vooral mensen die de hond uitlaten kunnen het zakje met hondenpoep op 
een aantal locaties nergens deponeren.  

- M. Lasnier merkt op het beter zou zijn als het groencontainervak en huisafvalcontainervak 
omgewisseld zouden worden.  

      
 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 21.45 uur gesloten. 

 
 
 
                                                 ---000--- 


