
Geachte aanwezigen. 
 
Mijn naam is Ans Putman, ik ben raadslid in 
Doetinchem, 
sinds 2011 hebben wij in ons dorp Wehl waar ik woon, 
een Domus opvang van het Leger des Heils.(LdH) 
 
Het gaat vanavond enkel en alleen over de aankoop en 
kredietaanvraag ten behoeve van een 
opvangvoorziening Domus plus. 
Maar misschien kan ik u enig inzicht geven wat een 
dergelijke opvang betekent voor een gemeenschap 
voordat u akkoord gaat. 
 
Ondanks heel veel protest, kwam de Domus in een 
voormalig nonnenklooster, in de kern van ons dorp. 
Er werden harde afspraken met het LdH gemaakt om 
het beheersbaar te houden. 
Harde afspraken op papier in een beheersplan en er 
waren strikte huisregels bij het LdH zelf. 
De bewoners zouden een dagbesteding hebben en 
alleen gebruiken wanneer dat in het zorgplan was 
opgenomen en dan ook enkel en alleen op hun eigen 
kamer. 
En zo hadden we nog veel meer afspraken en beloften. 
 
Bij overlast; Domus bellen, of in ernstige gevallen de 
politie en er zou meteen ingegrepen worden. 



Echter al snel kwam men tot de conclusie dat veelal bij 
de Domus niet werd opgenomen of men werd 
doorverwezen naar de politie of er was geen personeel 
om in te grijpen. 
gevolg; steeds minder meldingen en dus een vertekend 
beeld. 
 
Maar naarmate de doelgroep zwaarder werd kwam er 
steeds meer overlast in het gebied van Domus naar 
winkels, naar station en rond de hangplekken. 
Het ging van kwaad tot erger, dorpsbewoners moesten 
steeds meer van de Domus bewoners tolereren en men 
was bang voor represailles, zoals het ingooien van de 
ramen. 
Wanneer ze op heterdaad betrapt werden op 
winkeldiefstal,kreeg men de boodschap dat aangifte 
doen geen zin had omdat deze mensen meer geholpen 
zijn met een behandeling! 
Maar een behandeling is bij het LdH veelal niet aan de 
orde! het is opvang! 
 
Want het LdH vergeet namelijk, om in alle mooie 
beloften die ze doen te vermelden, dat hun bewoners er 
op vrijwillige basis zitten en wanneer ze iets niet 
willen ze dit ook niet hoeven! En deze zware 
doelgroep wil niks meer! 
Ja, drinken en gebruiken! 
 



Dit gaat allemaal ten koste van de welwillende Domus 
bewoner, dat moet ook gezegd worden. 
 
Het Leger des Heils in Wehl bedrijven 
struisvogelpolitiek, ze horen en zien niks, ook al zitten 
ze er bovenop, niks is hun bekend.  
Er zijn filmpjes, foto's, getuigen en noem maar op die 
zien dat er gedeald, op straat gedronken, met een mes 
gezwaaid wordt en het LdH durft dan nog te zeggen; 
“het is bij ons niet bekend”. Heb ik het nog niet eens 
over aanranding gehad, wat ook is voorgekomen. 
Kinderen zijn bang om alleen naar de sport of anders, te 
fietsen. 
  
 
Het liep bij ons voor de zomervakantie zo gierend uit de 
hand dat de burgemeester een aantal bewoners per 
direct heeft laten overplaatsen, maar een paar dagen 
later werden er weer een paar gesignaleerd in het dorp 
en kon men daar niks aan doen. 
 
Ik als Raadslid kan het de inwoners niet meer uitleggen 
hoe het allemaal toch mogelijk is, maar mijn grote angst 
is wel dat een groep inwoners van ons dorp het heft in 
eigen hand gaat nemen en dan zijn er alleen nog maar 
verliezers. 
 



Dat we een zorgplicht hebben voor deze mensen is mij 
bekend, maar we hebben ook een zorgplicht voor onze 
inwoners die gewoon iedere dag hun stinkende best 
doen om de maatschappij aan het draaien te houden. 
 
Laat u zorgvuldig informeren over de gevolgen van de 
aankoop die u nu voor u hebt liggen, nu kan het nog! 


