
DOS houdt op maandagavond 18 maart 

2013 van 19 tot 21 uur een informatie-

avond op het stadhuis in Doetinchem over 

het werk van de stedenband Doetinchem-

La Libertad.

 

Schoonwater voor La Libertad

De voortgang van het project ‘Schoon 
water voor La Libertad’ zal het belangrijkste 
onderwerp zijn. Ellen Bollen, hydroloog  
bij Waterschap Rijn en IJssel en betrokken 
bij het stroomgebiedsdeel van het  

waterproject, zal dit onderwerp toelichten. 

De komende jaren

Tevens zal Ronald van der Hijden, directeur 
van het Landelijk Beraad Stedenbanden 
Nederland-Nicaragua (LBSNN), de  
aanwezigen informeren over de  
belangrijkste items van de samenwerking 
voor de komende jaren. Het bestuur van 
DOS hoopt u daar te ontmoeten. Ingang 
stadhuis: via het bordes de deur links van de 
hoofdingang. 

Doetinchem Actueel

Buur maakt Natuur wint 
Pluk van de Pettefletprijs! 

Eind augustus is Buur maakt Natuur 
gestart. Een project waarbij de ‘buur’  
letterlijk natuur maakt. Vanuit de  
gemeente wordt zo de natuur en  
recreatie in de Wehlse Broeklanden 
gestimuleerd. Men is volop bezig met de 
aanleg van een recreatiegebied. Er komt 
een netwerk aan wandel- en fietsroutes 
en er wordt een ruiterpad aangelegd. 
Maar de gemeente kan het niet alleen. 
Bij Buur maakt Natuur kunnen  
Doetinchemmers een steentje bijdragen 

aan het ontwikkelen van de Wehlse  
Broeklanden. Voor € 6,- kunnen  
inwoners of bedrijven een vierkante  
meter landbouwgrond kopen en  
worden zo ‘buur’. Deze grond wordt 
door de Stichting Buur maakt Natuur 
omgezet in natuurterrein. Dit nieuwe  
natuurterrein is open voor het  
publiek. Er is op dit moment al meer dan 
1330 m2 gedoneerd/geschonken. Eind 
augustus bestaat Buur maakt Natuur een 
jaar en wordt een speciale burendag  

georganiseerd. Alle ‘buren’ krijgen  
daarover nog bericht.

Interesse?

Spreekt het initiatief u ook aan?  
En wilt u nieuwe natuur maken in de  
Wehlse Broeklanden? Kijk dan op  
www.buurmaaktnatuur.nl en lees hoe  
u voor een klein bedrag al vierkante  
meters grond kunt kopen. Ook kunt 
u hier alle informatie over het project 
lezen. 

 

 

 

De komende maand kiest een landelijke jury de genomineerden. Daarna kan het publiek via internet een stem uitbrengen.  

De landelijke winnaar wordt in april bekend gemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. 

• Wordt u ook ‘buur’ van het prijswinnende initiatief Buur maakt Natuur?

meer info?   www.buurmaaktnatuur.nl
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van één 
op de drie verkeersongevallen
‘Ik heb geleerd wat een natte weg 

doet met je remweg. Dus pas ik mijn 

snelheid aan. Maar ik vraag me van 

sommige andere automobilisten af 

wegdek betekent. Ze rijden dan nog 

Aan het woord is een rijinstructeur? 

het is een betrekkelijk onervaren 

de kost geeft. Melvin van Wilsem uit 

Heteren. 

Bij één op de drie ernstige verkeers- 
ongevallen speelt snelheid een  
belangrijke rol. Als je harder rijdt heb 
je minder tijd om bijvoorbeeld op een 
plotseling overstekend kind te reageren. 
Je remweg wordt ook veel langer: twee 
keer de snelheid betekent vier keer de 
remweg. Èn de klap komt veel harder 
aan.

De confrontatie

Melvin deed de cursus ‘The Drive 
Xperience’ van het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). 
Hij vertelt: ‘We moesten op een natte 
baan eerst een noodstop maken vanaf 
30 kilometer per uur. Daarna moesten 
we een pilon neerzetten bij waar we 
dachten dat de auto zou stilstaan bij 
40 kilometer. We reden die pilon finaal 
omver! De remweg was véél langer 
geworden. Daar word je dus met je 
neus op gedrukt als je zo’n noodstop 
vlak achter elkaar met verschillende 

snelheden ziet en voelt.  
Heel confronterend.’ 

Remweg veel langer

Melvin: ‘Ik heb van die noodstops een 
hoop geleerd. Bijvoorbeeld dat je 
remweg al bij lage snelheden zo veel 
langer wordt als je iets harder rijdt. En 
omdat ik zelf in een woonwijk met 
veel kinderen woon rij ik ook in andere 
woonwijken automatisch rustig en let 
ik daar goed op.’ Snelheid is ook in 
woonwijken een belangrijke oorzaak 
van ernstige ongevallen.

Rij relaxed

Pas je snelheid aan. Dan krijg je geen 
ongeluk en geen bekeuring. En vooral: 
rustig rijden is een stuk relaxter en 
minder inspannend. En je rijdt ook nog 
eens veel zuiniger. Dat je met te hard 
rijden zo veel tijd wint is een fabeltje. 
Daar is iedereen het langzamerhand 
wel over eens.

Meer weten? Kijk op de website van 
het Regionaal Orgaan Verkeers- 
veiligheid Gelderland www.rovg.nl of 
www.facebook.com/ROVGelderland 

 •  Rij relaxed, da’s nog zuiniger óók.

 • Ondertekening intentieverklaring voortzetting waterproject door vijf burgemeesters 
   in de regio rond La Libertad, februari 2013.

meer info?   www.doetinchem.nl

Gemeenten krijgen de komende  

jaren de regie over het sociale  

 

 

huishoudelijke hulp en tal van  

andere vormen van maatschappelijke 

ondersteuning. Op één na kunnen alle 

partijen in de Doetinchemse  

 

kaders die de Achterhoekse  

gemeenten hiervoor opstelden.  

 

terwijl het Rijk nog beslist hoeveel 

goedkoper gemeenten moeten gaan 

werken. Kortingen van 25 procent en 

(soms veel) meer worden verwacht.

,,We moeten meer doen voor minder 
geld”, vatte Lukassen (Uw Belang) de 
overheveling van taken samen. ,,Maar 
de menselijke maat moet de hoogste 
prioriteit houden.”
VVD en CDA haakten aan op een 
advies waarin de Sociale Raad meldt 
dat de Achterhoekse kaders  
‘respectabel’ maar ook erg algemeen 
zijn. ,,Het wordt pas spannend als de 
concrete invulling gaat plaatsvinden”, 
schrijft de raad.

SP vreest ‘draconische maatregelen’, 
onder meer doordat in de thuiszorg 
huishoudelijke hulp korter dan zes 
maanden verdwijnt. ,,Hoe krijgen we 
de kortdurende zorg dan geregeld?”, 

vroeg Bosman zich af. ,,Ik hoop dat het 
in deze sociale gemeente nog mee zal 
vallen, maar ik heb mijn twijfels.”  
Koestal (PvdA) gelooft niet dat de 
grote veranderingen leiden tot ‘het in 
elkaar zakken van het sociale stelsel’. 
,,Het wordt wel een spannende tijd. 
Het enige dat we nu kunnen  
toezeggen is dat we het maximale 
zullen doen om niemand tussen wal 
en schip te laten vallen.” Burgemeester 
en Wethouders bespreken voortaan 
maandelijks de uitwerking met de  
gemeenteraad. ,,Ik denk dat we met 
veel minder kosten veel kunnen  
bereiken”, aldus wethouder  
Wilschut. 

Zorgen in gemeenteraad 
bij omslag sociaal stelsel 

Doetinchem en 
Ontwikkelingssamenwerking


