
 

 

Aangepaste notitie gebiedscommissie Wehlse Broeklanden, 2 maart 2015 

 

Onderhavige notitie is een aanpassing van de vastgestelde notitie van 19 februari 2013. Oorzaak 

van de wijziging is de veranderde situatie in de afgelopen 2 jaar. De provincie heeft inmiddels 

geen beleid meer voor uitloopgebieden, zoals de Wehlse Broeklanden en heeft zich 

teruggetrokken. Andere organisaties bestaan niet meer (RAL, Plattelandshuis) en andere 

organisaties hebben wel een functionele relatie gehouden, maar willen niet meer betrokken 

worden in de commissie (WRIJ, buurtgemeenten). 

 

 

Commissie Wehlse Broeklanden 

De commissie Wehlse Broeklanden is een gebiedscommissie ingesteld in april 2009 door het 

college van Burgemeester en Wethouders. Het kader voor de uitvoering van de plannen in het 

gebied is de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Gebiedsvisie Wehlse Broeklanden’ van 19 

januari 2010. 

 

Doelstelling 

Het doel van de commissie is om draagvlak en medewerking te creëren van bewoners en 

belanghebbenden.  

De taak van de commissie is om mee te denken met de voor te stellen plannen en ideeën, 

ervaringen uit te wisselen, en ieder vanuit zijn eigen invalshoek bij te dragen aan uitvoering van 

de plannen. 

 

Rol en leden 

De commissie vervult een adviserende rol aan het College van B&W van de gemeente 

Doetinchem in de realisering van de vastgestelde visie. Leden van de commissie Wehlse 

Broeklanden zijn: LTO, het Agrarisch Jongerencontact, het IVN, wijkraden Dichteren en de 

Huet, dorpsraad Wehl, bewonersvereniging Wehlse Broek en de Stichting Vrienden van de 

Wehlse Broeklanden, stichting Buur maakt Natuur en de gemeente Doetinchem zelf. 

De wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Doetinchem is (onafhankelijk) voorzitter 

van de commissie Wehlse Broeklanden; de projectleider van het project Wehlse Broeklanden is 

secretaris. Hij/zij coördineert de commissievergaderingen en bereid deze voor. De secretaris 

kan voor technisch inhoudelijke onderwerpen deskundigen uitnodigen. Hij/zij kan ondersteund 

worden door een projectsecretaris. 

 

Nieuwe leden 

Nieuwe lidorganisaties kunnen zich melden bij de secretaris en zullen worden voorgesteld aan 

de commissie. Bij akkoord over de toegevoegde waarde, zal de vertegenwoordiger van de 

nieuwe organisatie als regulier lid worden uitgenodigd. Evenwichtigheid van de samenstelling zal 

door de voorzitter worden ingebracht. 

 

Vergaderfrequentie 

De commissie komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar, maar besluit zelf of een hogere 

frequentie nodig is. 


