
Poll over de Bleek 

Aantal  Idee: 

34  Ik wil meer bomen 

30  Ik wil een waterkraantje 

30  Ik wil geen (kinder) waterspeelplaats 

28  Ik wil geen rijroute met groene verharding 

26  Ik wil geen heuvel die als podium voor theater gebruikt kan worden 

25  Ik wil geen seizoen-horeca 

24  Ik wil meer prullenbakken 

20  Ik wil geen stadsstrandje 

10  Ik wil een WC op de Bleek 

10  Ik wil een stadsstrandje  

7  Ik wil picknicktafels  

2  Ik wil geen WC op de Bleek 

1  Ik wil dat er niets veranderd op de Bleek 

1  Ik wil een rijroute met groene verharding 

1  Ik wil seizoen-horeca op de Bleek 

 

 

https://denktankdoetinchem.yrpri.org/ideas/1965-maak-de-bleek 

Positieve reacties op de plannen over de Bleek 

Wij nodigen uit 

Ik zou graag namens de blekers, Peter van Drenth willen uitnodigen om met ons de blekers 
persoonlijk in gesprek te gaan. Er bestaat onder de jongeren een grote zorg en ik denk dat 
als jullie werkelijk wat met de bleek willen dit zonder gesprek met de jongeren een jammerlijk 
plan zou kunnen worden. Dus meneer van Drenth laten we regelen dat u met ons in gesprek 
kan.  

Alles is goed behalve het pad en de horica voorzieningen 
Ik wil een strandje theater alles is goed behalve een horica gelegenheid ik vind de bleek zo 
fijn dat ik in de stad ben maar toch mijn rust kan ervaren ! maarja horica ben ik wel erg tegen 
jullie hebben honderden euros uitgegeven aan de nieuwe kade bouw daar je horeca maar 
laat de bleek non comercieel blijven het is een park extra bomen of bankjes laat die maar 
komen maar als mensen wat willen eten of drinken is daar genoeg gelegenheid voor in de 
stad ! ps waterkraantje voor de bleek is geweldig 

Verschillende Punten 2.0 
- Water (kinder)speelplaats Een leuke speeltuin met grote speeldingen is leuk (Park 
Overstegen als voorbeeld), maar een standaard speeltuintje hebben de kinderen ook niet 
lang plezier in. -Stadsstrand Superleuk, er wordt nu al veel in de Oude IJssel gezwommen 
en met een strandje erbij is het compleet. Ook kan er in combinatie met een waterkraantje op 
het strand een veilig vuurtje gemaakt worden. 
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Negatieve reacties op de plannen over de Bleek 

Hou de bleek zoals hij is met kleine aanpassingen 
Als er horeca op de bleek komt, is de rust weg, is het grasveld waar velen voor hum rust en 
gezelligheid komen een speelparadijs geworden voor kinderen. Een klein strandje kan best, 
net als een watervoorziening zoals een kraantje en misschien zelfs een wc hokje voor de 
dames onder ons. Maar laat het daarbij. Geen theater geen horeca. We krijgen al een hele 
nieuwe boulevard naast de bleek. Hou het daar asjeblieft bij. 

Maak kleine aanpassingen maar laat de bleek verder met rust 
De bleek is een heerlijk grasveld aan het water waar in de zomer tientallen jongeren kunnen 
vertoeven zonder zich druk te hoeven maken weggestuurd te worden of zich heel erg in te 
moeten houden. Als al deze jongeren in de stad zouden gaan zitten, dag in dag uit, dan zou 
het er heel anders uit gaan zien. Door horeca te plaatsen op de bleek krijg je dezelfde sfeer 
en controle als in de binnenstad. De bleek is juist een toevluchtsoord voor de mensen die 
juist willen afzonderen naar een eigen groep 

Enige Hangplek voor jongeren 
Er zijn in Doetinchem weinig plekken waar je als jongeren kunt zijn met een groep Zonder 
weg gestuurd te worden. De bleek hoort tot één van deze weinige plekken. Door deze 
plannen wordt de bleek aantrekkelijker voor ouders met kinderen en andere groepen 
mensen. De eerste die dan kunnen wijken zijn wij, de jongeren die daar s ‘avonds met hun 
halve liters bier en joints zitten. Of de groepen die er in de zomer een balletje trappen. De 
bleek is van de jongeren en overal anders worden we weg gestuurd. 

geen horeca of veranderingen voor mij. 
Ik vind het onnodig dat er nieuwe dingen komen op de bleek die niemand ooit echt wenste 
daar te zijn. Niemand dacht ooit aan nieuwe voorzieningen zoals een theater of een simpel 
waterkraantje. Waarom zou het er dan moeten komen? De bleek is een plaats (altijd al 
geweest) voor jongeren die even er tussen uit willen piepen zonder te veel gedoe. Bleek is 
daar de perfecte plek voor en volgens andere, altijd geweest. Ik denk niet dat dit zin heeft. 
Nieuwe bomen kan echter wel, verder is het onnodig. 

waarom veranderen wat goed is? 
elke zomer zit de bleek vol men mensen die zich vermaken. zonder dat er problemen 
ontstaan. mijn moeder vroeg ik vandaag ik de auto hoe zij de bleek kende. ze zij dat daar al 
jongeren hangen zolang als ze zich kan herinneren. een sanitaire voorziening zoals een 
waterkraan of wc zou welkom zijn. misschien een boompje voor in de schaduw. vernieuwing 
is goed, maar niet op de plekken waar het niet nodig is. bij de oude loods is het vies. 
verander dat! 

Geen verandering Is het beste idee 
Al jaren, hang en feest ik op de bleek, heb er de hond uitgelaten. Dit alles gaat prima in de 
huidige situatie. Alleen een boompje of wat extra op het veld zou al een hoop schelen. 

Verschillende Punten 3.0 
-Seizoen - Horeca Zodra er horeca aanwezig is, worden wij mogelijk als overlast gezien, en 
wordt het consumeren van eigen eten en drinken afgekeurd. Daarbij is de Bleek net over de 
Oude IJsel, dat eigenlijk wel de grens van het stadsgebied is. Ik denk dat de buurtbewoners 
het niet fijn vinden, als er horeca gelegenheid de hele zomer tot ’s avonds laat draait. -Leuke 
Objecten Het fijne aan de bleek is, is dat er superveel ruimte is. iedereen kan sporten, 
springen, dansen en zitten. 

Verschillende Punten 1.0 
- Theater/Podia Gaat hier wat mee gebeuren? Het zou zonde zijn als er maar een paar keer 
per jaar gebruik wordt van gemaakt. Plus zonder onderhoud is het na paar jaar een doorn in 
het oog. - Nutsvoorzieningen aanleggen Waterkraantje is een goed idee, maar ik zie het nut 
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van gas / elektriciteit niet voor De Bleek. - Groen verhard pad De Bleek is natuur, enige 
gebouwen/verharde stukken grond nemen dat weg. Dat moeten we behouden. 

 


