
Verslag bijeenkomst vrijwilligersnetwerk Doetinchem 11 oktober 
2019 

De agenda was als volgt: 

12.30 uur-13.00 uur Inloop met koffie en thee 
13.00 uur-13.25 uur           Welkom en inleiding door wethouder Lambregts, gemeente Doetinchem. 

Inleiding en visie op vrijwilligerswerk en het samenspel met de gemeente Doetinchem 
met aandacht voor onder andere  de gewenste afstemming en communicatie tussen 
gemeente en vrijwilligers. 

  
13.25 uur- 14.00 uur          Hieke Bongers, gemeente Doetinchem over handhaving door gemeente Doetinchem.  
  
14.00 uur- 14.15 uur          Moment voor koffie/ thee 
  
14.15 uur- 15.00 uur Thema Biodiversiteit en wat kan je als vrijwilligers doen…. 

SLG collega Nomi Havelaar geeft ons praktische tips over de manier waarop er (vaak 
redelijk eenvoudig) binnen de uitvoering van het vrijwilligerswerk ook de biodiversiteit 
versterkt kan worden.  

  
15.00 uur-15.30 uur  Bespreekpunten: 

Uitleen gereedschappen; overzicht van materialen. 
Natuurwerkdag; wie doet er mee! 
Inventarisatie leerwensen voor training/ opleiding 2020 

  
15.30 uur -16.15 uur          Excursie onder begeleiding van de vrijwilligers van het Wehlse Bos 
  

Welkom en inleiding; Door Ingrid Lambregts, Wethouder bij gemeente Doetinchem 
 
De wethouder refereerde aan het feit dat er meer dan 500 vrijwilligers actief zijn in de 
gemeente Doetinchem op het gebied van natuur en landschap. De wethouder sprak haar 
waardering uit voor de inzet van al deze vrijwilligers. De inzet  van de vrijwilligers heeft effect 
en draagt zeer bij aan het behouden van de kwaliteiten in de stad en het buitengebied. Alle 
lof voor deze inzet… 
 
Uiteraard staat de wethouder ook stil bij zaken die nu niet altijd vlekkeloos verlopen. 
Voorbeelden van onhandige afstemming, matige communicatie onderling en ook gemaakte 
fouten zijn bekend en worden door haar erkend. Het streven is natuurlijk om de 
samenwerking, het samenspel tussen de gemeente en de vrijwilligers zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen.  
Er worden een aantal concrete zaken besproken die de vrijwilligers zorgen baart. Zo zijn er 
nog echt stappen te zetten ten aanzien van de regie en afstemming met gD. De ambtelijke 
aandacht en kennis van ecologie wordt gemist maar is gewenst. De vrijwilligers roepen ook 
op om te blijven investeren in het buitengebied.  
 
De wethouder geeft ons inzicht in de huidige financiële situatie in Doetinchem. Op dit 
moment is er weinig ruimte beschikbaar voor nieuwe investeringen. De gemeente probeert 
wel werk met werk en geld met geld te maken. Zo zijn er slimme koppelingen te maken in de 
ontwikkeling en totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie en bij het opstellen 
van het Robuust Groen Programma. Zo kunnen we blijven inzetten op activiteiten en 
projecten ter versterking van de kwaliteit van het buitengebied en natuur en  landschap. 
 
De omgevingsvisie wordt verwacht op 1 jan 2021 af te zijn. Deze visie wordt gerealiseerd 
door 11 deelgebieden in samenspraak met de bewoners. www.omgevingswetdoetinchem.nl 

http://www.omgevingswetdoetinchem.nl/


is genomineerd voor de ‘Aan de slag! Trofee 2019’ door hun inzet voor een goede en groene 
leefomgeving in samenspraak met inwoners en ondernemers. Via bovenstaande website 
kunt u meedenken aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie ( en stemmen….). 
 
Een realistische inleiding met veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers en ook een 
inkijkje in de mogelijkheden die er nu zijn voor de nieuwe investeringen. De wethouder 
vraagt de aanwezigen om de onderwerpen/aandachtspunten en adviezen die men heeft te 
noteren op de flap-over zodat ze daar kennis van kan nemen. 
 
De volgende punten zijn genoteerd: 
 

 Versterken van de verbinding grote beek + park Christoffelstraat via Klootsemastraat 
en Hogenslagweg (2x) 

 Meer aandacht voor biodiversiteit (2x) en het inventariseren hiervan. 
 Een stadsecoloog /vast aanspreekpunt voor vrijwilligers. 
 Handhaven:  water, bodem, lucht + voorlichting. 
 Subsidie: Regeling Landschap.  
 Communicatie verbeteren tussen gemeente, waterschap etc. korte lijnen over: 

 Beleid/beheer (plannen) 
 Uitvoering (vrijwilligers <> gemeente) 

 Geen geld steken in nieuwe projecten, maar gebruiken voor het behoud en 
onderhoud van bestaande landschappen.  

 Subsidie laten aanvragen door een deskundige. Voor vrijwilligers en voor de 
gemeente. 

 Communicatie tussen coördinator vrijwilligers <> gemeentelijke afdelingen.  
 Ontzorgen van de vrijwilligers.  

Zie verderop in dit verslag de manier waarop we met deze punten aan de slag gaan. 

Handhaving in de gemeente Doetinchem; Door Hieke Bongers, Coördinator team 
Handhaving en Parkeren bij BUHA 
 
BUHA verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente 
Doetinchem. Binnen de gemeente zijn er twee vaste toezichthouders. Toezichthouders 
mogen burgers aanspreken en op hun gedrag wijzen. Zij hebben een oor- en oogfunctie voor 
handhaving, politie en de teams van BUHA. Vrijwilligers zijn ook de oren en ogen voor 
handhavende partijen omdat zij veel buiten zijn. 
 
Meldingen kunnen worden doorgegeven via parkeren@buha.nl tav Hieke Bongers of via 
Mijngemeente App. (via de normale manieren te downloaden). In deze app kunnen 
gegevens en foto’s worden toegevoegd en wordt er terugkoppeling gegeven.  
 
Hieke roept de vrijwilligers met klem op om onregelmatigheden en terugkerende overlast te 
melden. Er is een team van professional beschikbaar om handhavend op te treden. Ook 
wordt er zo nodig maatwerk geleverd. Een periode van extra inzet bijvoorbeeld. Een mooi 
aanbod. In de bijlage van deze mail de presentatie van Hieke. 
  

mailto:parkeren@buha.nl


 

Thema biodiversiteit en wat kan je als vrijwilliger doen? Door Nomi Havelaar, ecoloog 
bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
 
Er zijn 40.000 diersoorten in Nederland. Het is ondoenlijk om alle diersoorten te beheren. 
Daarom zijn er drie vuistregels.  
1. Voer het werk gefaseerd uit.  
2. Varieer in beheer (niet overal hetzelfde) 
3. Niet te netjes (rommelhoekjes zijn belangrijk voor biodiversiteit)   
 
Ook belangrijk zijn de geleidelijke overgangen in begroeiingen. Dit kan ook in een kleine tuin: 
maak structuurrijke overgangen van gras naar struiken. Het liefste op de zonkant. Dit is een 
geschikte plek voor veel insecten. Een mooi biotoop en leefgebied voor insecten kan op 20 
m2, 5 m2 maar ook op 2 m2 gerealiseerd worden. 
 
Gebruik geen gif. Met gif grijp je in op het totale systeem van alle relaties die flora en fauna 
met elkaar hebben. Op deze plekken komen juist plagen en ziektes voor door een verzwakt 
systeem.  
Als je een gebied geschikter wilt maken voor allerlei fauna, vraag je dan af wat ze nodig 
hebben: voedsel, voortplanting, schuilplekken, specifieke wensen. En hoe dicht liggen deze 
bij elkaar. Kijk naar wat er al is en wat je kunt toevoegen of juist weghalen. 
 
Het gaat slecht met de insecten. Er is weinig voedsel voor ze te vinden. Ze hebben een 
lange bloeiboog nodig: het hele jaar door bloemen, dus voedsel. Elke soort is weer in een 
andere tijd actief.  Gemeente Doetinchem heeft een brochure uitgegeven over inheemse 
soorten. Door klimaatveranderingen verschuiven ook beplantings zones en wordt deze lijst 
nu opnieuw tegen het licht gehouden. Door het steeds vroeger invallende voorjaar verandert 
ook de bloeiboog.  
 
Er zijn streekeigen zaden in de grond aanwezig. Wanneer je de bodem bewerkt zullen deze 
al snel opkomen. Het is goed om te weten dat de (meerjarige) inheemse planten veel 
connecties met andere flora- en faunasoorten hebben. Binnen de gemeente Doetinchem is 
een inventarisatie gemaakt van de locaties van waardevolle grasbermen. Daarnaast is 
BUHA bezig om burgers aan te spreken op het ongewenst en feitelijk illegaal mee-maaien 
van de gemeentebermen.  Rogier Weijers r.weijers@BUHA.nl is aanspreekpunt hiervoor 
vanuit BUHA.  
 
Nomi heeft haar presentatie niet kunnen afmaken doordat er een interessante en levendige 
discussie ontstond over dit onderwerp. Het verhaal van Nomi wordt in het voorjaar van 2020 
voltooid. (er zal een avond en een excursie worden georganiseerd). 

Overige bespreekpunten  

 Uitleen gereedschappen en depot. 

 Natuurwerkdag 
o Doe mee!!! 

 Inventarisatie leerwensen  
o De onderwerpen: biodiversiteit, ecologie, poelen en wateren, heggen en 

hagen, houtsingels, beheer weilanden en kruidenranden zijn aangegeven. Dit 
krijgt een vervolg. 

 
Excursie 
De groep is onder begeleiding van enthousiaste gidsen het bos in gegaan en richting de 
nieuw gegraven poel gelopen. Mooie en inspirerende omgeving en verhalen.  

mailto:r.weijers@BUHA.nl


 

Vervolg nav deze bijeenkomst. 
 
Wanneer we de uitkomsten en oogst van deze bijeenkomst goed analyseren blijven er nog 
een aantal concrete knel,- en verbeterpunten die we nog moeten oplossen: 
 

1. Opstellen beheerplannen voor de gemeentelijke natuurterreinen 
2. Afstemming vrijwilligers en gemeente 
3. Gereedschappen en depot 
4. Ecologische kennis voor het netwerk 
5. Subsidie mogelijkheden voor uitvoering  

 

Deze 5 punten hebben een duidelijke relatie met elkaar en in overleg met de gemeente 

Doetinchem (Florike Kaspersma) hoop en verwacht ik dat we één logisch werkmodel kunnen 

maken die deze knelpunten oplost. Wordt vervolgd in januari 2020. 


