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Op donderdag 21 april 2022 vanaf 17.00 uur is de tweede introductiebijeenkomst 
van de gemeenteraad.  
 
17.00 – 19.00 uur  Wijkwerk in Doetinchem (op locatie)  
                
19.00 – 20.00 uur Maaltijd in het stadhuis (werkcafé) 
 
20.00 – 22.30 uur Inhoudelijk programma met als thema ‘de gereedschapskist van 

een raadslid’ (raadzaal) 
 
 

Agenda 
 
16.45 – 17.00u Ontvangst in wijkgebouw De Daele 
 
17.00 – 19.00u  Wijkgericht werken (op locatie) 

Wijkregisseurs Rody, Tamara en Norbert nemen de raad mee in het 
wijkgerichte werken in de gemeente Doetinchem.  
Startpunt is wijkcentrum De Daele. Zie pagina 2 voor het volledige 
programma.  

 
19.00 – 20.00u Gezamenlijke maaltijd in het werkcafé (stadhuis) 
 
20.00u    Start inhoudelijk programma  
      Onder leiding van griffier Rob Janssens  
 
20.00 – 20.15u  Opening  
 
20.15 – 20.45u  Het vergaderstelstel in Doetinchem  
 
20.45 – 21.45u De gereedschapskist van een raadslid  

Wanneer zet je als raadslid welk instrument in? Zoals vragen stellen, 
een motie of amendement, interpellatie of een initiatiefvoorstel?  
En vanuit welke rol: kaderstelling, controle, 
volksvertegenwoordiging?  

 
21.45 – 22.00u Pauze 
 
22.00 – 22.30u Spelregels raadsbijeenkomsten   

 
22.30u    Afronding en einde 
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Introductieprogramma gemeenteraad 21 april 2022 
 
Wijkwerk in Doetinchem 
We vinden het erg fijn dat we jullie mee kunnen nemen in het wijkgerichte werken 
in Doetinchem. We kunnen buigen op een lange traditie van wijkgericht werken. 
Samen met onze “vaste” partners Buha, Buurtplein, Politie en Sité werken we samen 
vanuit de negen wijknetwerken aan wijken en dorpen die schoon, heel, veilig, 
sociaal en duurzaam zijn. Dat doen we het liefst samen met bewoners en 
organisaties uit de wijk. Daarin schakelen we tussen en verbinden we de systeem- en 
leefwereld, bottom-up en top-down en alle complexiteit daar tussenin. We hopen 
dat we jullie een boeiend programma bieden, met een mooie balans tussen de 
theorie en de praktijk.   
 
Programma:  
16.45 tot 17.00u  Ontvangst met koffie en thee in wijkgebouw De Daele 
 
17.00 tot 17.30u  Uitleg over wijkgericht werken in gemeente Doetinchem 
 
17.30 tot 17.50u  Uitleg over ABCD-aanpak Overstegen 
 
17.50 tot 18.00u  Reistijd naar Annahoeve 
 
18.00 tot 18.20u  Uitleg over project Vraag het Anna 
 
18.20 tot 18.30u  Reistijd naar Amphionpark 
 
18.30 tot 18.50u  Uitleg over buurtinitiatief Centrum-Noord 
 
18.50 tot 19.00u  Reistijd naar stadhuis 
 
We verplaatsen ons voor zo ver mogelijk met de fiets. Denk er dus aan dat je die 
meeneemt. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de griffie.  
  
Adresgegevens van de locaties: 

• Wijkgebouw de Daele, Stevinlaan 9 

• Annahoeve, Holterweg 138 

• Amphionpark, De Veentjes 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Wijkregisseurs Tamara Otten, Norbert Berns en Rody Poelhuis 

 


