
Een nieuwe maand, een nieuwe fractie-update. Deze keer in de update 
nieuws over Laborijn, speeltuin in Bunderhorst en samenwerking met PvdA 
Oude IJselstreek.

Laborijn
Ook deze periode blijven de verhalen binnen druppelen over wantoestanden bij 
Laborijn. Zowel bij ons als fractie, als ook bijna wekelijks te lezen op diverse media, 
zoals dit artikel in de Gelderlander. Een extern onderzoeksbureau gaat de meldingen 
nu onderzoeken. Graag hadden wij als raad sturing gegeven aan dit onderzoek. Nu is 
Laborijn, samen met de wethouder, de opdrachtgever. Voor ons voelt dit als “wij van 
wc-eend, adviseren wc-eend.” Ook de mensen die hebben geklaagd voelen zich door 
deze constructie niet serieus genomen. Helaas zien de coalitiepartijen dit anders en 
blijven zij ogenschijnlijk blind achter de wethouder staan. Zodra de resultaten bekend 
zijn van het onderzoek, laten we jullie dit weten.

Speeltuin Bunderhorst

Regelmatig krijgen wij berichten van inwoners met vragen, opmerkingen of klachten 
over tal van onderwerpen. Zo ook deze keer. In de Bunderhorst is door de gemeente 
zonder overleg met de buurt of zelfs maar een mededeling naar de omwonenden een 
speeltuin weggehaald. Door actief samen met de inwoner op te trekken, daar vragen 
over te stellen in de gemeenteraad wordt er nu overlegd met de buurt wat er met de 
ruimte voor hen gaat gebeuren. Zodat de kinderen daar ook weer kunnen spelen.

Zie video

Samenwerking PvdA Oude IJselstreek
De PvdA in Oude IJselstreek zit een veel opzichten in hetzelfde schuitje als dat wij 
zitten. Ook zij hebben te maken met een coalitie die erg gesloten is, moeilijk met 
feedback om kan gaan en zelfs het debat uit de weg gaat. Maar ook zij willen, net als 
wij, dit niet laten betekenen dat er ook geen sociaal democratisch geluid en oplossing 
meer is in de raad. Vandaar dat we afgelopen maandag in de Dru met beide fracties 
hebben overlegd. Beide fracties zullen buiten de raadsagenda om met onderwerpen 
moeten komen en deze politiek moeten maken (vragen, moties, amendementen & 
initiatief voorstellen). Door niet los van elkaar het wiel te moeten uitvinden hebben we
afgesproken dit soort zaken te delen met elkaar. Daarnaast kijken we ook hoe we 
gezamenlijk werkbezoeken kunnen regelen en spreken we twee keer per jaar met 
elkaar af.
We hopen zo in beide gemeenten een nog sterker sociaal democratisch geluid te 
kunnen laten horen.

https://youtu.be/vNvg0qCeA98
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/arjan-moet-zijn-dieren-en-planten-wegdoen-om-zijn-uitkering-terug-te-krijgen-laborijn-maakt-mij-kapot~aa74b062/


We blijven hoopvol en vooral ook, strijdvaardig. Goed paas weekend en hopelijk tot de 
volgende fractievergadering of op social media (facebook.com/pvdadoetichem)!

Namens de fractie,

Maarten op de Weegh, fractiesecretaris 

http://facebook.com/pvdadoetichem

