Verslag vergadering begeleidingscommissie Domus Wehl d.d. 16 januari 2017.
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter), Henriëtte van Olst, Hans de Voer, Sanne Peters, Jaap
Oudshoorn Geert Wanders
Afwezig met kennisgeving: Ellen Woudenberg

1) Opening / mededelingen.
- de voorzitter heet Sanne Peters, buurtcoach welkom.
- de commissie staat stil bij het overlijden van Betsie, de echtgenote van Theo Putman.
2) Verslag vergadering 14 november 2017.
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt Hans de Voer desgevraagd op dat hij contact heeft gehad
met de exploitant van de Coöp over de winkelverboden. 1 bewoner heeft een permanent
verbod. Voor de anderen is de tijdslimiet waarvoor het winkelverbod gold, afgelopen.
Desondanks is er onlangs een bewoner de toegang geweigerd. Hans heeft daarover met de
eigenaresse gesproken.
De meeste bewoners gaan naar de andere supermarkt.
3. Mail heer H. Teernstra aan Harry Leijten.
Harry Leijten heeft nav het gezamenlijk persbericht in het Doetinchems Vizier van
15 november 2017 een mail ontvangen van de heer H. Teernstra, Keppelseweg 27.
De heer Teernstra vraagt Harry Leijten een nader onderzoek te doen naar de
kwestie waardevermindering van zijn woning Keppelseweg 27.
Over de waardevermindering heeft er al een formele procedure bij de gemeente Doetinchem
gelopen. De claim van de heer Teernstra is destijds afgewezen. Ook de bezwaaren beroepsprocedure heeft niet tot een ander oordeel/besluit geleid.
De begeleidingscommissie ziet daarom geen rol weggelegd voor de commissie in deze
zaak en meent dat er daarom geen reden is voor een nader onderzoek.
Besloten wordt dat de commissie een reactie naar de heer Teernstra zal sturen als antwoord
op zijn mail. Ook wordt de heer Leijten hiervan op de hoogte gebracht.
3) Informatie van leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode.
De kerstmarkt 2017 was een succes, met veel mensen een babbeltje gemaakt.
Henriette zegt dat de periode rond kerst en de jaarwisseling voor de bewoners een moeilijke
tijd is. Intern heeft dat tot meer onrust geleid. Er zijn enkele gezamenlijke activiteiten
gehouden.
In de 1e week van 2018 is er een melding van de Coöp geweest betreffende een bewoner.
Betrokkene heeft een waarschuwing gekregen.
Verder levert intern 1 persoon problemen op (seksistische opmerkingen) . Hij is 1 week
uitgeplaatst naar Ede.

Jaap Oudshoorn heeft een melding gehad van een persoon die op het bankje bij de Coöp zat.
Of dat een domusbewoner was is niet bekend.
Hans zegt dat ook 1 bewoner voor overlast heeft gezorgd in de Plus supermarkt. Betrokkene
heeft een ontzegging gekregen. Er zijn verschillende voorvallen intern in de Domus geweest
waar bij de politie is gewaarschuwd.
Fons heeft de 1e week van januari ook een rondje door Wehl gemaakt. Behoudens het eerder
genoemde incident in de Coöp heeft hij geen bijzonderheden gehoord.
4) Ontwikkelingen Domus.
Henriëtte heeft de vorige vergadering aangegeven dat er personele wisselingen op stapel
stonden. Dit wordt de komende weken geeffectueerd. Zij verwacht dat daardoor er een
stabielere setting komt qua personeel.
De camera’s bij de boerderij zijn nog niet geplaatst, doorloopt procedure binnen Leger des
Heils. Boerderij is nu 1 jaar in gebruik voor huisvesting. Er komen nu 2 vaste persoonlijke
begeleiders die aanspreekbaar zijn voor de bewoners van de boerderij.
Enige tijd geleden is 1 bewoner doorgestroomd naar een woning van Site. Zij wordt ambulant
begeleid door het Leger des heils.
Fons maakt een afspraak met de dorpsraad om samen met Henriette tijdens een vergadering
de laatste ontwikkelingen mbt de domus te schetsen.
5) Communicatie.
Op het gezamenlijk persbericht van 15 november 2017 zijn, voor zover de leden
begeleidingscommissie bekend, met uitzondering van eerder genoemde mail van de heer
Teernstra geen reacties gekomen.
Henriette zal binnenkort in Actuwehl weer een column plaatsen.
6) Rondvraag:
Wijziging vergaderdata 2018:
Dinsdag 15 mei wijzigt in woensdag 23 mei 2018 ivm bezoek burgemeester Boumans
Dinsdag 18 september wijzigt in dinsdag 25 september ivm vakantie van de voorzitter.
Volgende vergadering: 13 maart 2018 9.30 uur.

