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WIJK EN KERNGERICHT WERKEN

Het eind van 2018 komt in zicht.
Het is weer een jaar geweest waarin veel
is gebeurd en waarin we van alles hebben
geleerd. Ons nieuwe College en de gemeenteraad zijn inmiddels ‘warm gedraaid’ en volop bezig met vernieuwing
en ontwikkeling. Wethouder Mijnen heeft
inmiddels een aantal wijk-dorpsraden bezocht en kennis gemaakt. Ze zal de komende periode de overige wijk- en dorpsraden nog bezoeken. Onderdeel van de
portefeuille van wethouder Mijnen is bestuurlijke vernieuwing en een heroriëntatie op het wijk- en kerngericht werken.
Het gemeentelijk wijk- en kerngericht
werken bestaat inmiddels 13 jaar en het
is wellicht een mooi moment om eens te

bekijken of we nog hetzelfde doel hebben
als in 2005. Om daar invulling aan te geven
hebben jullie onder andere een nieuwe enquête mogen ontvangen. Alle wijk- en
dorpsraden hebben minimaal één enquête
ingevuld. Daarmee is er een brede vertegenwoordiging en dat geeft een mooi beeld.
Die resultaten gebruiken we om een plan te
ontwikkelen voor de heroriëntatie van het
wijk- en kerngericht werken. In 2019 gaan
we dus e.e.a. organiseren om met elkaar te
bekijken hoe de toekomstige samenwerking
er uit zou moeten gaan zien. Zodra we hier
meer over weten krijgen jullie uiteraard bericht.

Enquête wijk- en kerngericht werken
In september van dit jaar hebben
jullie een uitgebreide vragenlijst
van ons ontvangen in het kader
van de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête.
Het doel hiervan is het peilen van
de tevredenheid m.b.t. de samenwerking, maar ook het peilen van
jullie mening over zaken als het
inloopspreekuur, een mogelijke
nieuwe subsidieregeling en eventuele nieuwe voorwaarden voor
wijk- en kerngericht werken. Alle

wijk- en dorpsraden (15) hebben een uitnodiging ontvangen
waarbij geen maximaal aantal
reacties werd aangegeven per
wijk- of dorpsraad. Er zijn 25
reacties binnengekomen van
15 wijk- en dorpsraden. Dat is
een respons van ruim 100%!
De resultaten van de enquête
hebben jullie reeds van ons
ontvangen en zijn ook aangeboden aan het college van
B&W en de gemeenteraad.
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Inloopspreekuur WKW
Met behulp van de enquête is
ook het spreekuur WKW geëvalueerd. We hebben jullie
gevraagd naar de ervaringen
met het spreekuur in de
enquête wijk- en kerngericht
werken van september. En
uiteraard hebben we zelf ook
ervaring opgedaan. Dit heeft
er toe geleid dat het college

van B&W heeft besloten
om de pilot van het
spreekuur niet verder
voort te zetten. Wel hebben we gemerkt dat jullie
de coördinator goed weten te vinden en blijven
we minimaal eens per
jaar de bijeenkomsten in

de wijken en dorpen bezoeken.
Ondertussen zal het wijken kerngericht werken in
2019 uitgebreid
worden herzien en kunnen
we hopelijk in 2020 een
nieuwe systematiek
in gebruik nemen.

Liemers ++
Vanuit de regio de Liemers is
in 2018 met subsidie van de
provincie Gelderland het project Liemerse leefbaarheid uitgevoerd. In juni jl. zijn twee
studenten HAN facility management afgestudeerd met
mooie resultaten. Het heeft
bruikbare informatie opgeleverd voor de overname van

de meikever in Nieuw Dijk
en voor de exploitatie van
het Aschwinhuus in Azewijn.
De rapporten zijn inmiddels
aan de betrokken personen/
partijen verstrekt en ter info
aan het College van B&W en
de gemeenteraad gestuurd.
Inmiddels heeft het college
van B&W besloten om ver-

Glasvezel
In het eerste kwartaal van
2019 wordt naar verwachting
gestart met de aanleg van
glasvezel in de gemeente
Montferland. In de gemeente
Bronckhorst is reeds begonnen met de werkzaamheden
in het najaar van 2018.

Voor meer actuele informatie en de planning van de
werkzaamheden zie:
www.glasvezelbuitenaf.nl

der deel te nemen aan het
samenwerkingsverband
Liemers ++. Daaruit zal de
komende tijd mogelijk
nieuwe projecten worden
gestart die de leefbaarheid
in de kernen of op het
platteland ten goede
komen.
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Voortgang leefbaarheidssubsidie
De pot is bijna leeg! Vrijwel
alle 9 dorpen die in aanmerking kwamen voor de leefbaarheidssubsidie hebben inmiddels een aanvraag gedaan. De invulling is heel
verschillend en ook de manier waarop de besluitvorming plaats heeft gevonden
verschilt. Maar we zijn vooral
heel blij dat in elk van de 9
kernen de dorpsraad of een
betrokken vereniging bereid
was de rol van aanvrager te
vervullen. Het geld komt dus
op de plek waar het voor bedoeld is. En dat stemt ons

positief. Het heeft ons
ook meteen aan het denken gezet hoe we een
dergelijke regeling een
vervolg kunnen geven. Er
zijn vast wel meer initiatieven te vinden die voor
een soortgelijke regeling
in aanmerking komen.
Het college van B&W
moet nog een besluit nemen over het instellen
van de nieuwe regeling.
Dus het is nog even afwachten. We laten het
jullie uiteraard weten als
hier meer over bekend is.

Wist u dat:







De gemeente stopt met het WKW inloopspreekuur
Er mogelijk een nieuwe subsidieregeling ten behoeve van leefbaarheidsinitiatieven komt…
Meldingen openbare ruimte direct kunnen worden doorgegeven via
www.montferland.info;
Berichten voor de gemeentepagina op de donderdag voorafgaand aan
plaatsing om uiterlijk 10.00 uur moeten worden aangeleverd bij Eefke of
Ellen
Er in Didam elke vrijdagmorgen van 09.00-13.00 een informatiepunt open
is over het centrumplan
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Eefke Lievaart
Wijkcoördinator

Wijk- en dorpscoördinatoren
Eefke Lievaart, wijkcoördinator voor Didam (6 wijken),
Greffelkamp, ’s Heerenberg (2 wijken) en de dorpen Loil en
Nieuw-Dijk.
Ellen van Hierden, coördinator kleine kernen voor Braamt,
Zeddam, Stokkum, Azewijn, Lengel, Beek-Loerbeek, Kilder
en plattelandsraad.

Ellen van Hierden
Coördinator kleine
kernen

Website: www.montferland.info
Twitter: gem_montferland
Facebook: Gemeente Montferland

