Themavergadering 1 december 2020 om 19.30 uur in het Barghse Huus, weergave/verslag
Aanwezig:

L. Tacke, M. Vossebeld (Welcom) tot 21.00 uur, P. Hoogeveen, R. Geers tot 21.30 uur,
W. Linssen (toehoorder), M. Kniest (wnd. vz/verslag), L. Verheij.

1. Kennismaking met Moniek Vossebeld, kerncontactpersoon van Welcom
M. Vossebeld stelt zich voor. Zij is kerncontactpersoon vanuit Welcom als aanvulling op wat Welcom
al doet en werkt ook in preventie- en nazorgfase van en voor het Sociaal Team. Zij werkt ook in
Zevenaar.
L. Tacke geeft aan dat er voor veel ouderen isolement dreigt. Onder andere verbinding naar de stad
en ontbreken van vervoer zorgen ervoor dat ouderen niet of nauwelijks de wijken uitkomen. Er is
behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk. Ideeën: busjes, structuur in uitjes etc. Een idee is
wellicht het zaaltje op De Bongerd, hapjesmiddag e.d.
L. Verheij: ANBO, KBO, seniorenclub Lengel, De Zonnebloem organiseren dergelijke uitjes en
middagen. Hiervoor dient men lid te zijn en/of zich aan te melden. Verder zijn er uiteraard ook
ANWB automaatje en het Duofietsproject.
P. Hoogeveen: de verkeerschaos in het centrum zorgt voor (verkeers)onveilige situaties waaronder
bij de apotheek. Haar dochter heeft een verstandelijke beperking en woont in het centrum. Zij durft
in het centrum niet meer zelfstandig te lopen vanwege het verkeer en de onveiligheid in het
algemeen. Ook in de wijk in ’s-Heerenberg Oost waar zij zelf woont gaat de wijk achteruit.
Samenvattend: In ’s-Heerenberg Oost lijkt de behoefte vooral te zijn: structurele, op loopafstand,
vrijblijvende en laagdrempelige contact- en ontmoetingsactiviteiten met ondersteuning van
vrijwilliger/professional op een vaste plek met aandacht voor het multiculturele aspect.
De verdeling van voorzieningen, vooral supermarkten en ontmoetingsplaatsen, over ’s-Heerenberg is
onevenwichtig, wat mede de verkeerschaos veroorzaakt in het centrum en isolement van mensen
met beperkingen (waaronder ouderen) in de hand werkt.
M. Vossebeld en M. Kniest zullen een ronde door de wijken maken en eventuele mogelijkheden op
De Bongerd bekijken.

2. VCP-ontwerpen voor werkateliers, w.o. busstation, Lengelseweg, Oude Doetinchemseweg
Fase 2A
Er worden werkateliers samengesteld waarin voor het busstation, de Lengelseweg en de Oude
Doetinchemseweg ontwerpen worden voorgelegd in het kader van de burgerparticipatie.
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3. De Hangaarts, visie ’s-Heerenberg Oost
Wacht op visie ’s-Heerenberg Oost.

4. De Bongerd, supermarkt/gezondheidscentrum, Lidl RvS uitspraak, brede school
R. Geers merkt op dat ook de locatie De Bongerd geschikt zou kunnen zijn voor de brede school. Na
het schetsen van de verkeersstromen die plm. 750 basisschoolleerlingen op gang zouden brengen
lijkt De Bongerd niet de meest geschikte locatie. De locatie Zeddamseweg 84 (gebouw
Specialized/L.T.S.) is nu in onderzoek, daarnaast is uiteraard de Forestlocatie niet uit beeld.

5. Speellocaties Diekmansweide en Rodingsveen/Frankenstraat
W. Linssen deelt mede dat de sanering van de speellocatie Rodingsveen/Frankenstraat 338.000 euro
gaat kosten.
L. Verheij en M. Kniest hebben naar de drempels op de Diekmansweide gekeken waarvoor bij de
gemeente een verzoek tot verwijdering vanuit bewoners van Diekmansweide is binnengekomen. De
drempels zijn nogal hoog maar een verlaging/verlenging zoals door het wijkplatform voorgesteld
vindt de gemeente te kostbaar. Het verwijderen zal, zoals de ervaring heeft geleerd, resulteren in
(opnieuw) te hard in- en uitrijden en zal daardoor een ongewenst effect hebben voor de tegenover
gelegen speellocatie Diekmansweide. Het advies is de drempels niet te verwijderen.
6. Burgerparticipatie, participatieplan voor o.a. VCP, wordt toegezonden
Wordt t.z.t. toegezonden.

De vergadering sluit om 21.45 uur. M. Kniest dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst
iedereen fijne feestdagen.
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