
Afgelopen vrijdag 25 januari was de eerste bijeenkomst in het kader van het meerjarenprogramma van 
de gemeente Doetinchem om extra aandacht te besteden aan het groene vrijwilligerswerk. Dit 
waardevolle vrijwilligerswerk wordt door zo’n 30 groepen met in totaal ongeveer 350-450 vrijwilligers 
uitgevoerd in (met name) het buitengebied van de gemeente.  
 
Gelukkig was er flink animo voor deelname aan deze bijeenkomst en het doel om elkaar als persoon 
en organisatie verder te leren kennen heeft een prima start gekend volgens 
mij.                                                                                                                                                             
                
Ik heb toegezegd dat er een kort verslag komt van deze eerste bijeenkomst. Ik heb dat als volgt 
ingevuld: 

- In de bijlage een uitgebreide exceltabel met daarin aangegeven het overzicht van de 
aanwezigen en een overzicht van de informatie die de diverse groepen hebben aangeleverd 
tijdens deze middag. 

- Eveneens in de bijlage de pdf van de powerpoint welke ik heb gebruikt op deze middag 
- Saskia Dolleman van de Vrijwilligerscentrale heeft ook de door haar ingebrachte relevante en 

interessante informatie op een rij gezet. Dit heb ik ook in de bijlage opgenomen. 
- Ter vergadering zijn er nog een 4tal mogelijk niet uitgenodigde groepen genoemd. Ik zal 

separaat met hen even contact opnemen. 
- Voor het inhoudelijk contact/ concrete vragen over beheer en onderhoud kan je contact 

opnemen met collega Ruud Borkes via r.borkes@landschapsbeheergelderland.nl (zie ook cc) 
- Han Hensing van de Groene Knoop heeft zijn locatie en groep aangemeld om gastheer te zijn 

om in het voorjaar (half mei?) het netwerk groene vrijwilligers te ontvangen. (Exacte datum en 
tijd en programma volgt later) 
 

Afstemming met de gemeente 
Wat er nog specifiek uit deze bijeenkomst naar voren kwam was de wens tot: 

- Prioritaire aandacht voor de afstemming tussen de vrijwilligersgroepen en de gemeente. Dat 
loopt over diverse personen binnen de gemeente en/of BUHA en het is nu vaak niet helder bij 
wie je voor wat moet zijn. 

- Prioritaire aandacht voor het inregelen van het gebruiken/lenen van . Hoe gaan we dit 
organiseren. 

 
Ik heb dit afgelopen week besproken met mijn gemeentelijk contactpersoon (Florike Kaspersma) en 
met haar afgesproken om een overleg te beleggen met een aantal vertegenwoordigers (stuk of 5-6) 
vanuit het vrijwilligersnetwerk, Florike ( en eventueel Saskia) vanuit de gemeente en Pascal Verheij 
(van BUHA) en ondergetekende om nader door te spreken en te achterhalen en te inventariseren wat 
nu precies de knelpunten zijn om zo goed en doelmatig  kunnen werken aan oplossingen hiervan.  
Ik heb met Florike de datum donderdag 21 maart van 9.30 uur tot 11.00 uur vastgelegd. (locatie 
gemeentehuis of BUHA). Ik wil met name de coördinatoren van de groepen vragen die hier ervaringen 
mee hebben en bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn om zich bij mij aan te melden (via de mail). 
Fijn wanneer je dan mij alvast al iets kan meegeven welk knelpunt/knelpunten jullie ervaren. Dit helpt 
de voorbereiding van deze bijeenkomst. 
               
 
Uiteraard is het mogelijk (hopelijk )dat jullie onderling elkaar al wat meer gaan opzoeken. Op de 
excellijst staat welke specifieke expertise een groep heeft of wat de kennisvraag is. Zou mooi zijn 
wanneer dit al leidt tot nieuwe vormen van samenwerking.  
Daarnaast….heb je een mooie werkactiviteit die wellicht ook voor anderen interessant is (bijvoorbeeld 
doe je mee aan Nederland Schoon op 24 maart https://www.nederlandschoon.nl/  , Boomfeestdag op 
23 maart https://www.boomfeestdag.nl/ , de Gelderse Werkdag op 2 maart aanstaande 
https://landschapsbeheergelderland.nl/gelderse-werkdag-2019/ etc etc etc.) dan kan je elkaar daar 
natuurlijk voor uitnodigen. 
 
Vervolg van deze bijeenkomst vindt dus, buiten het eerdere overleg met de gemeente,  plaats tijdens 
het bezoek aan de locatie de Groene Knoop. Ik hoop een ieder dan weer te mogen ontmoeten.  
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Ik heb nog de volgende aanvullende opmerkingen gekregen om mee te nemen in het vervolg van het 
proces: 
 

- Graag aandacht voor handhaving loslopende honden, jacht, vuurwerk, scooters. Handhaving 
op dergelijke onderdelen schiet nu tekort. 

- Ondersteuning vanuit de gemeente door een gemeentelijke (stads)ecoloog is gewenst. 
Iemand die fungeert als spin in het web (van vrijwilligers) en die inhoudelijke kennis heeft om 
met raad en daad de vrijwilligers bij te staan.  

- Samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers is belangrijk en het is zeker wenselijk dat dit 
voor een langere tijd/ continue (goed) georganiseerd wordt. Dus niet teveel en te vaak 
wisselen van de vorm, aard en intensiteit van samenwerking 

- Een echt meerjarenvisie voor de natuur ontbreekt (ondanks het vaststellen van het nieuwe 
Groenstructuurplan). 

 
Deze punten zullen ook worden ingebracht op het volgende overleg van donderdag 21 maart. Naast 
of in lijn met de reeds geagendeerde punten; gereedschap depot Doetinchem en de samenwerking 
tussen gemeente en vrijwilligersgroepen. Voor deze bijeenkomst heb ik nu 2 concrete aanmeldingen 
ontvangen. Te weten de Beheergroep de Zumpe en van de Greephorst. Graag nog even melden 
wanneer je namens je groep aanwezig wil zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Sander Nijhuis 
Projectleider 
 
 
Ps Ontvang Landschapsnieuws; onze digitale nieuwsbrief. Klik hier en meld je aan! 
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