Verslag vergadering begeleidingscommissie Domus Wehl d.d. 10 juli 2018
Aanwezig:
Fons Nieuwenhuis (voorzitter), Ellen van Woudenberg
Leger des Heils: Henriette van Olst
Buurtplein: Jaap Oudshoorn
Gemeente (wijkregisseur): Norbert Berns (notulen)
Afwezig:
Hans de Voer (met kennisgeving)
1. Opening
De voorzitter heet Norbert (wederom) van harte welkom. Geert Wanders (wijkregisseur
gemeente Doetinchem) is recentelijk met pensioen gegaan en Norbert vervangt Geert.
Hans de Voer is afwezig in verband met vakantie.
2. Verslag vergadering 23 mei 2018
Het verslag wordt vastgesteld en wordt gepubliceerd.
3. Ingekomen stukken
De voorzitter deelt app-verkeer welke hij heeft gehad met een buurtbewoner van de
Domus.
4. Overleg met de WOV van 09-07-2018
Op 9 juli heeft er een constructief overleg plaatsgevonden met de WOV (Wehlse
Ondernemers Vereniging). Deze signaleren een toename van incidenten in het dorp.
Incidenten die zij benoemen zijn onder andere drankgebruik, slapen in het dorp, ophouden
op ‘onhandige’ plekken, overlast door aanwezigheid op ‘de verkeerde plek’. De WOV wil
er voor waken dat we niet terugkeren naar de periode van zeven jaar geleden.
De insteek van het gesprek was attenderen en signaleren. De begeleidingscommissie
waardeert deze houding van de WOV en wil er voor waken dat, na een relatieve rustige
tijd, de balans weer de verkeerde kant op slaat. Er zijn een aantal winkelverboden
opgelegd en de contacten met de ondernemers waar dit veelvuldig voorkomt zijn goed.
De opgetuigde organisatiestructuur rondom het opleggen van de winkelverboden loopt
naar behoren. Het voorstel is gedaan om periodiek met de WOV bij te praten.
Fons geeft Herman Peters (initiatiefnemer van het overleg vanuit de WOV) een
terugkoppeling van dit overleg.
De begeleidingscommissie heeft uitgebreid stilgestaan bij de rol van de Domus in relatie
tot de rol van handhaving van gemeente Doetinchem en de rol van de politie. De Domus
acteert op overlastmeldingen, maar wanneer de personele bezetting in de Domus beperkt
is (twee personen) is het niet mogelijk om buiten de muren van de Domus op te treden.
Op piekuren is de bezetting inmiddels aangepast en daarnaast wordt er op gezette tijden
(bijvoorbeeld tijdens evenementen in het dorp) gebruik gemaakt van een extern
beveiligingsbureau rondom en in de Domus om de rust te bewaren. Ellen bekijkt het
vanuit het perspectief van inwoners. zij signaleert dat de inwoners van Wehl dit niet weten
/ herkennen. Zij oppert het idee om dit in de advertorial kenbaar te maken aan de Wehlse
inwoners.

In het beheerplan Domus Wehl zijn een aantal (bestuurlijke) maatregelen genoemd. Het
lijkt de begeleidingscommissie wenselijk om deze maatregelen bij de betrokken partijen
wederom onder de aandacht te brengen. Norbert gaat, in samenwerking met Fons en
Henriette, in overleg met deze toezichthoudende partijen om dit overleg te plannen.
5. Informatie van de leden begeleidingscommissie over de afgelopen periode
Het inzetten van het beveiligingsbedrijf rondom evenementen in het dorp heeft gewerkt
en wordt vaker benut. We signaleren dat er bij overlast gevallen in het dorp snel gewezen
wordt richting de Domus terwijl de bewoners van de Domus niet (in alle gevallen) de
veroorzakers zijn.
Er zijn geruchten dat er een zwerver zich ophoudt in Wehl. Hiervan is bij het Leger des
Heils niets bekend.
Fons waardeert de aanwezigheid en inbreng van de buurtcoach in deze overleggen.
6. Ontwikkelingen Domus
De dagbesteding gaat door tijdens de vakantie. Dit jaar zijn er twee mensen vertrokken uit
de Domus. Deze plekken zijn weer opnieuw ingevuld.
7. Communicatie
Henriette geeft de afdeling communicatie van het Leger des Heils nog input voor een
advertorial zodat deze nog voor haar vakantie gepubliceerd kan worden.
8. Rondvraag
Henriette maakt van de rondvraag gebruik om aan te geven dat ze, rond het 4e kwartaal
2018, een andere baan heeft aanvaard binnen het Leger des Heils. Ze draagt,
vanzelfsprekend, zorgvuldig de ‘Domus Wehl’ over aan haar opvolger(st)er.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

