
Van: Janssens, Rob 

Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 10:37 

Aan: 'klankbordnieuwwehl@gmail.com' 

CC: griffie Doetinchem; Berns, Norbert 

Onderwerp: Uw e-mail over het bezoek aan Wehl en Nieuw-Wehl d.d. 22 

september 

 

Geachte mevrouw

 

Dank voor uw mail die u namens de klankbordgroep Nieuw-Wehl heeft gestuurd. In 
uw mail schrijft u het onbegrijpelijk te vinden dat de gemeenteraad van 

Doetinchem op 22 september jl. Elver bezocht heeft (als onderdeel van een bezoek 
aan Wehl en Nieuw-Wehl). U vindt dit onbegrijpelijk, omdat Elver informatie heeft 

kunnen geven over het masterplan Nieuw-Wehl, terwijl de klankbordgroep Nieuw-
Wehl grote zorgen heeft over dat plan en niet uitgenodigd was om ook aanwezig te 

zijn. U vraagt zich af hoe het kan dat de inwoners van Nieuw-Wehl niet gehoord 
worden. 

 

Namens de gemeenteraad wil ik graag reageren op uw e-mail door uit te leggen 
hoe het bezoek aan Wehl en Nieuw-Wehl tot stand gekomen is. Dat bezoek was het 

gevolg van een uitnodiging van de Dorpsraad Wehl aan gemeenteraad en college 
van b&w om op een avond met een aantal ontwikkelingen in het dorp kennis te 

maken. De dorpsraad en de wijkregisseur (Norbert Berns) hebben de invulling van 
die avond gezamenlijk opgepakt. Tijdens een fietstocht door Wehl en Nieuw-Wehl 

zijn diverse ontwikkelingen bezocht en hebben ambtenaren uitleg gegeven over die 
ontwikkelingen. Daarbij heeft de dorpsraad op een aantal punten hun zorgen of 

ambities uitgesproken. De avond is afgesloten in de zaal bij Elver, omdat er in de 

Horst die avond geen plek was. De bestuurder van Elver, mevrouw Harmelink, 
heeft toen inderdaad het masterplan toegelicht. Zij heeft ook aangegeven dat er 

overleg is met de klankbordgroep en dat de klankbordgroep en Elver over een 
aantal punten van mening verschillen. Na de presentatie van Elver is de avond 

voortgezet en hebben de projectleiders van de gemeente nog een aantal andere 
plannen toegelicht. 

 
Kortom, de avond was vooral bedoeld om de gemeenteraad van Doetinchem inzicht 

te geven in diverse ontwikkelingen in Wehl en Nieuw-Wehl door locaties te 

bezoeken en door ambtelijke toelichting te krijgen. Dat de bestuurder van Elver de 
gelegenheid kreeg om een toelichting te geven, kwam omdat de avond daar 

afgesloten werd. 
 

Overigens kan ik u melden dat het de aanwezige gemeenteraadsleden duidelijk was 
dat de inwoners van Nieuw-Wehl en Elver op een aantal punten van mening 

verschillen. Raadsleden en leden van de dorpsraad stelden daar ook vragen over. 
Om dit nogmaals onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen zal ik uw 

mail toevoegen aan de lijst van ingekomen brieven voor de raadsvergadering van 

20 oktober a.s. De gemeenteraad neemt dan kennis van hetgeen u in uw mail 
schrijft. 

 

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad, 
Rob Janssens 

 



 
gemeente Doetinchem 

Griffier 
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