
Deze periode stonden er twee grote onderwerpen op de agenda. Namelijk 
wederom de Domus in Wehl en ook Laborijn. Daarnaast hebben we zelf een 
2-tal moties ingediend, namelijk de motie “regenbooggemeente” en de mo-
tie “verkeersveiligheid Noorderlicht”.

De Domus

Met betrekking tot de Domus in Wehl moeten we helaas concluderen dat we niet bij 
machte zijn geweest om echt wat te veranderen. Er is na de beeldvormende raad van 
eind vorig jaar, waarbij ook de inwoners van Wehl mochten inspreken, een beheers-
plan gemaakt die er voor moet zorgen dat de overlast van de Domus beperkt wordt. 
Naast dat er tal van zaken in dit beheersplan die inhoudelijk niet helder zijn (oa. er is 
veel onduidelijkheid over de 24-uur toezicht die al dan niet 24 uur per dag aanwezig is
en of dit door gekwalificeerd personeel wordt gedaan) word nu de discussie door de 
coalitie (CDA, VVD, D66, GroenLinks & SGP-ChristenUnie) monddood gemaakt, De 
raad krijgt niet de kans om het echt over het beheersplan te hebben (en hierin bij te 
sturen), maar nog belangrijker, de inwoners van Wehl worden door deze partijen niet 
gehoord en daarmee niet serieus genomen.
Onze motie om dit juist wel te doen, heeft het helaas niet gehaald. We laten het er 
niet bij zitten, dus wordt vervolgd.

Meer mensen aan het werk, minder in de bijstand
In de raad lag het ambitieuze plan voor om door middel van een extra investering 
meer inzicht te krijgen in het totale bestand van mensen in de bijstand en daarvan 
20% binnen 2 jaar aan het werk te krijgen. Dit steunen wij natuurlijk ten harte. Wel za-
ten er de nodige praktische maar ook financieel inhoudelijke kanttekeningen aan. 
Door een aantal toezeggingen zijn ook deze gewaarborgd en staat in het komende be-
leid niet de euro’s maar de mens centraal.

Nashville-verklaring en Doetinchem als regenbooggemeente
Na de Nashville-verklaring hadden wij graag gezien dat wij ons als gemeente uitspre-
ken tegen deze verklaring. Dit door de Regenboogvlag te voeren. Helaas wilde het col-
lege dit nadrukkelijk niet doen. Vandaar dat wij in samenwerking met Ricardo Brouwer
(PvdA Roze Netwerk) de motie “regenbooggemeente” hebben ingediend. Dit om juist 
mensen uit de LBHTI-gemeenschap vaak slachtoffer zijn van intimidatie, geweld, vijan-
digheid en discriminatie. En dus een impuls te geven aan de bevordering van de vei-
ligheid, weerbaarheid en acceptatie van deze gemeenschap. Het college is voorne-
mens met komend beleid later dit jaar hier ook aandacht aan te geven, Deze motie is 
aangehouden, zodat we hem op een later moment nogmaals kunnen inzetten.
Wel is toegezegd dat het college zich nogmaals uitspreekt voor naleving van Artikel 1 
van de grondwet. Hoewel we graag een grotere slag hadden gemaakt, zijn we blij met 
deze eerste stap en blijven we ook hier strijden zodat we hier nog verder stappen in
kunnen maken.



Verkeersveilig rondom de basisschool Noorderlicht
Helaas bereikte de afgelopen periode ons het nieuws dat er wederom bij het basis-
school het Noorderlicht (op de Bilderdijkstraat in Doetinchem) een aanrijding is ge-
weest met een fietser. We maken ons zorgen om niet alleen de verkeersveiligheid van
de kinderen en ouders op dit kruispunt, maar om de veiligheid van nog veel meer 
plekken in Doetinchem en in het bijzonder bij een aantal basisscholen. We gaan de ko-
mende periode bij een aantal basisscholen actie voeren. Om de acute gevaarlijke situ-
atie bij het Noorderlicht aan te pakken, en niet af te wachten zoals het college voor 
stelt, hebben we een motie ingediend om het betreffende kruispunt te voorzien van 
stoplichten.
Helaas onderschrijven niet alle partijen de noodzaak van een directe aanpak en wordt 
de veiligheid van onze inwoners niet serieus genomen en met name in de ochtend ou-
ders en kinderen. Vandaar wat ons betreft tijd voor actie!

De “Kies”
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Misschien wel het meest omstreden kunstwerk in onze gemeente, de Kies. Er bereikte 
ons meerdere meldingen dat het onderhoud te wensen overliet. We hebben hier vra-
gen over gesteld. Het blijkt dat er aanslag op de binnenkant zit. De wethouder komt er
bij de raad op terug hoe dit opgepakt kan worden.

Tot de volgende fractievergadering of volg ons op social media (facebook.com/pvda-
doetichem) om vaker mee te krijgen wat we doen!

Namens de fractie,

Maarten op de Weegh, fractiesecretaris 
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